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1. Podstawa realizacji pracy 

Podstawą realizacji pracy jest umowa nr 42/2013 zawarta w dniu 13 czerwca 

2013 roku pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

a firmą Pectore-Eco Sp. z o.o. z Gliwic. 

2. Uwarunkowania prawne oraz podstawowe założenia 

Konieczność realizacji pracy wynika wprost z art. 113 ust. 3 pkt 1a) Prawa 

wodnego, zgodnie z którym: 

„3. Opracowując dokumentacje planistyczne, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się, 

sporządzane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla 

poszczególnych regionów wodnych:  

(…) 

1a) wykazy wielkości emisji i stężeń:  

a) substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38d 

ust. 4,  

b) innych substancji, niż wskazane w lit. a, powodujących zanieczyszczenie – dla których 

zostały określone środowiskowe normy jakości”. 

 

Jednocześnie stanowi wypełnienie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (dyrektywa 

EQS).  

Ramowa Dyrektywa Wodna jako jeden z celów środowiskowych dla wszystkich 

jednolitych części wód wskazuje dążenie przez wszystkie Państwa Członkowskie do 

„stopniowego redukowania zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i 

zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, zrzutów i strat priorytetowych 

priorytetowych substancji niebezpiecznych”. Z kolei dyrektywa EQS ustanawia tzw. 

środowiskowe normy jakości, czyli wartości graniczne zawartości tych substancji w 

wodach oraz nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek sporządzenia wykazów 

emisji, zrzutów i strat substancji priorytetowych i innych wymienionych w niej 

substancji. 

 

Wykaz substancji priorytetowych został określony w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. nr 254 poz.1528), a środowiskowe normy jakości 

określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257 poz. 1545). 
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Głównym celem realizacji pracy jest zidentyfikowanie przedmiotowych 

substancji, wskazanie źródeł ich emisji do środowiska oraz określenie obszarów, gdzie 

ich występowanie jest największe i gdzie mogą przyczynić się do wystąpienia zagrożenia 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Podstawą metodyczną realizacji pracy są: 

 Wytyczne Wspólnej Strategii Wdrażania RDW: “Common Implementation Strategy 
for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No. 28, 
Technical Guidance on the Preparation of an Inventory of Emissions, Discharges 
and Losses of Priority and Priority Hazardous Substances”,  

 „Opracowanie raportu Przewodnik do opracowania wykazu wielkości emisji 

i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których 

zostały określone środowiskowe normy jakości” Instytut Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych, Katowice, wrzesień 2012. 

 

3. Charakterystyka substancji priorytetowych oraz innych 

substancji zanieczyszczających, dla których zostały ustanowione 

środowiskowe normy jakości 

Pojęcie substancji priorytetowych oraz priorytetowych substancji 

niebezpiecznych, zostało zdefiniowane w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zaś ich lista 

została określona w dyrektywie EQS. Substancje priorytetowe są to substancje, 

stanowiące szczególne zagrożenie dla środowiska wodnego. Wśród nich wyróżniono 

grupę priorytetowych substancji niebezpiecznych, czyli substancji, które powodują 

znaczne ryzyko ze względu na trwałość, toksyczność, bioakumulację, małą podatność na 

degradację i ryzyko dla zdrowia ludzi. 

W trakcie realizacji niniejszej pracy, we wrześniu 2013 roku, weszła w życie 

dyrektywa zmieniająca dotychczas obowiązującą dyrektywę EQS. Zmiany polegają 

przede wszystkim na obniżeniu wartości granicznych niektórych substancji oraz na 

dodaniu do listy substancji priorytetowych kolejnych związków. 

 

Obecność substancji priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających, 

wymienionych w dyrektywie EQS, w wodach nie musi jednoznacznie świadczyć o ich 

aktualnym wprowadzaniu do wód. Większość z nich charakteryzuje się zdolnością do 

akumulacji w środowisku. Tak więc, nawet substancje, które już od wielu lat nie są 

stosowane, a co za tym idzie nie są wprowadzane do środowiska, nadal krążą w 

ekosystemie. 

4. Zebranie danych dotyczących substancji priorytetowych i innych 

zanieczyszczeń z monitoringu wód 

Na potrzeby realizacji niniejszego etapu pracy wykorzystano następujące źródła 

danych: 
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 baza Access monitoringu wód GIOŚ, 

 zestawienia pojedynczych pomiarów w latach 2009 i 2011, wykonanych przez 

zewnętrzną firmę na zlecenie GIOŚ, 

 wyniki badań substancji priorytetowych pozyskane bezpośrednio od WIOŚ w 

Gdańsku, Bydgoszczy oraz Olsztynie. 

 

Podczas dokonywania przeglądu danych monitoringowych zaobserwowano 

gwałtowne zmiany stężeń niektórych substancji na przestrzeni lat 2008-2011. W 

pierwszych dwóch latach odnotowywano niepokojące podwyższenia stężeń niektórych 

substancji, a nawet przekroczenia środowiskowych norm jakości w punktach, gdzie w 

latach następnych, nie zanotowano występowania tychże substancji. Zaistniała sytuacja 

wymagała konsultacji wyników. Dane monitoringu przeprowadzonego w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2008 oraz 2009 uznane zostały, przez 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, za wyniki o niskiej wiarygodności  w przypadku tego opracowania. Sytuacja 

ta spowodowana jest stosowaniem niejednorodnych metod pomiarów substancji 

priorytetowych przez laboratoria WIOŚ w tych latach. Zmiana narzędzi pomiarowych 

oraz niejednokrotnie nieprawidłowe granice oznaczalności, mogły wskazywać na 

występowanie bardzo dużych przekroczeń w danym punkcie monitoringowym, co nie 

miało odzwierciedlenia w danych dotyczących zrzutów oraz wynikach monitoringu w 

latach następnych - 2010 i 2011. 

 

5. Zebranie informacji na temat wielkości emisji i stężeń substancji 

priorytetowych i innych zanieczyszczeń w regionie wodnym 

Dolnej Wisły  

W roku 2012 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wykonał 

opracowanie, którego elementem była m.in. identyfikacja punktowych źródeł 

zanieczyszczeń wód: „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z 

oceną wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie 

wodnym Dolnej Wisły” – Pectore-Eco” Sp. z o.o. 2012r., które zostało wykorzystane 

w niniejszej pracy m.in. przy identyfikacji lokalizacji poszczególnych zakładów. 

 

Zakłady, które rzeczywiście odprowadzają do wód substancje priorytetowe 

zidentyfikowano na podstawie danych o wielkościach emisji z Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) oraz urzędów marszałkowskich. 

 

Na podstawie bazy danych utworzonej w ramach wymienionego wyżej 

opracowania możliwa była lokalizacja większości źródeł emisji substancji 

priorytetowych w zlewniach poszczególnych punktów pomiarowo-kontrolnych. W 
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przypadku emisji, które nie są zawarte w wymienionym wyżej opracowaniu, 

zlokalizowano je na podstawie informacji o miejscowości i/lub odbiorniku. 

W trakcie realizacji prac, po analizie dostępnych danych, nie stwierdzono 

potrzeby przeprowadzenia ankietyzacji. Od urzędów marszałkowskich oraz GIOŚ 

(PRTR) otrzymano kompletne dane dotyczące wielkości zrzutów poszczególnych 

substancji, które były raportowane przez poszczególne zakłady w latach 2008-2011. 

Wszystkie zakłady zrzucające do wód poszczególne substancje, muszą mieć je ujęte w 

pozwoleniu wodnoprawnym bądź zintegrowanym, mają też obowiązek składania 

cyklicznych raportów o wielkości zrzutu w celu naliczenia opłat za korzystanie ze 

środowiska. W związku z powyższym szukanie zakładów zrzucających do wód 

substancje priorytetowe i nie raportujących tych zrzutów do odpowiednich organów 

byłoby bezcelowe. 

6. Ranking substancji priorytetowych i innych substancji na 

podstawie danych z monitoringu jakości wód powierzchniowych 

Ranking substancji priorytetowych na podstawie danych z monitoringu 

sporządzono zgodnie z wytycznymi wskazanymi w „Przewodniku…”, w trzech etapach: 

 

Etap 1 – wyznaczenie częstości występowania przekroczeń średniorocznych wartości 

środowiskowych norm jakości (wyrażonej w procentach) w stosunku do wykonanej 

liczby oznaczeń poszczególnych substancji we wszystkich punktach monitoringowych i 

klasyfikacja na tej podstawie w kolejności malejącej. 

 

Etap 2 – wyznaczenie częstości występowania (wyrażonej w procentach) 

poszczególnych substancji w stosunku do całkowitej wykonanej liczby oznaczeń we 

wszystkich punktach monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności 

malejącej.  

 

Etap 3 – naniesienie na listę rankingową substancji, które nie zostały sklasyfikowane w 

1 i 2 etapie – czyli substancji, które we wszystkich badanych punktach występowały 

poniżej granicy wykrywalności, bądź nie były w ogóle badane. 

 

Zgodnie z definicją w „Przewodniku…” w sporządzonym zgodnie z powyżej 

opisanymi krokami rankingu pod pojęciem występowania należy rozumieć oznaczone 

średnioroczne stężenia danej substancji większe niż granica wykrywalności wyznaczona 

dla stosowanej procedury analitycznej, ale nieprzekraczające maksymalnych i średnich 

wartości środowiskowych norm jakości. 
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7. Ranking substancji priorytetowych i innych substancji na 

podstawie wielkości emisji ze źródeł punktowych 

Ranking substancji priorytetowych na podstawie wielkości emisji został 

wykonany zgodnie z „Przewodnikiem…”. Substancje zostały uszeregowane w kolejności 

malejącej według sumarycznej wielkości zrzutów w regionie, odrębnie dla każdego roku 

w okresie 2008-2011.  

 

8. Sporządzenie wykazu substancji priorytetowych oraz innych 

zanieczyszczeń dla których przekroczone zostały normy jakości 

Wykaz substancji priorytetowych, dla których przekroczone zostały 

środowiskowe normy jakości sporządzono odrębnie dla cieków, jezior oraz wód 

przejściowych. Dla wód przybrzeżnych nie stwierdzono przekroczeń substancji. Zgodnie 

z ustaleniami z Zamawiającym, wykazy te maja postać listy jednolitych części wód wraz 

z wymienionymi substancjami, dla których w którymkolwiek roku analizowanego 

okresu zaobserwowano przekroczenia.  

9. Analiza porównawcza emisji substancji priorytetowych i innych 

substancji ze źródeł punktowych z występowaniem tych 

substancji w punktach monitoringowych 

Obciążenie rzeczne, czyli ładunek poszczególnych substancji w punktach pomiarowo-

kontrolnych, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,  obliczono zgodnie z wzorem: 

L = Cśr·Qśr 

 

Qśr  -  średni roczny przepływ w punkcie pomiaru stężenia, 

Cśr – średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów  stężeń w roku. 

Wielkości przepływów w punktach poboru prób zostały obliczone metodą interpolacji, 

bądź ekstrapolacji. 

 

W celu porównania wielkości emisji z ładunkiem poszczególnych substancji 

wykazanym w badaniach monitoringowych wód, zestawiono dane o obciążeniu 

rzecznym ze wszystkimi udokumentowanymi emisjami w zlewniach punktów 

pomiarowo-kontrolnych. 
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Dla każdego ppk, w którym występują substancje priorytetowe, sporządzono 

kartę porównawczą, w której zawarto wszystkie dające się skwantyfikować informacje 

niezbędne do przeprowadzenia analizy porównawczej: 

 substancje wykazane w monitoringu – stężenia i ładunki w latach 2008-2011, 

 zakłady zrzucające te substancje – ładunki w latach 2008-2011, 

 depozycję atmosferyczną – ilość substancji w opadzie atmosferycznym w zlewni 

punktu pomiarowo-kontrolnego. 

 

10. Identyfikacja rozproszonych źródeł zanieczyszczeń wraz z 

oszacowaniem wielkości emisji substancji priorytetowych i 

innych substancji z tych źródeł 

W trakcie realizacji pracy podjęto próbę poszukiwania źródeł substancji 

występujących w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych, w zlewniach tych 

punktów. Jednak analiza znacznej części wyników wykazała, iż jest to zadanie 

bezcelowe.  

W załączniku 3 do niniejszego opracowania przeanalizowano zarówno 

udokumentowane, jak i potencjalne źródła substancji priorytetowych dla każdego 

punktu pomiarowo-kontrolnego, zaś poniżej przedstawiono syntetyczne 

podsumowanie. 

Znaczna część substancji nie jest obecnie stosowana, bądź jest stosowana w ilości 

znacznie mniejszej niż w przeszłości. Jednak substancje te raz wprowadzone do 

środowiska, utrzymują się tam przez bardzo długi czas, krążąc w wodzie, glebie i 

powietrzu. Tak więc, oprócz sytuacji, gdzie istnieją udokumentowane współczesne 

emisje, niemożliwe jest ustalenie zarówno ich źródła, jak i czasu kiedy przedostały się 

do środowiska. 

Zakłady wprowadzające do wód substancje priorytetowe posiadają obowiązek 

ich raportowania. Dane takie zostały uwzględnione w niniejszej analizie i pokazały, że w 

większości przypadków ilość substancji wprowadzanych w całej zlewni jest znacznie 

mniejsza niż zawartość w wodach. A należy przecież wziąć pod uwagę, że nie cały 

zrzucany ładunek dociera do punktu poboru prób. 

Jednakże poszukiwanie „winnych” zanieczyszczeń wśród działających obecnie 

zakładów przemysłowych byłoby automatycznym założeniem ich nieuczciwości. 

 

Należy również pamiętać, iż zaledwie część zanieczyszczeń przedostaje się do 

wód ze ściekami,  bądź spływami powierzchniowymi. Znaczna ich część dostarczana jest 

drogą depozycji atmosferycznej. Bardzo wyraźnie pokazują to wyniki badań metali 

ciężkich w opadzie atmosferycznym – ładunek dostający się tą drogą na powierzchnię 

zlewni często wielokrotnie przekracza ten odprowadzany ze ściekami. 
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11. Substancje priorytetowe w jeziorach oraz wodach przybrzeżnych 

i przejściowyc. 

W przypadku zbiornika wodnego nie jest możliwe oszacowanie ładunku 

substancji występujących w punkcie monitoringowym w jednostce czasu. Pod pojęciem 

obciążenia rzecznego rozumie się masę substancji przepływającą przez przekrój 

monitoringowy w ciągu roku. W związku z powyższym, jako że w wodach stojących nie 

ma możliwości pomiaru przepływu, nie ma również możliwości obliczenia ładunku 

przepływającego w jednostce czasu. Ponadto, w zbiornikach wodnych zanieczyszczania 

ulegają często kumulacji, tak więc zawartość substancji w wodzie jest skutkiem jej 

dopływu przez długi okres czasu. 

Źródła zanieczyszczeń jezior są w zasadzie takie same jak rzek przez nie 

przepływających. Ze względu na znacznie mniejsza dynamikę przepływu niż 

w przypadku rzek, problemem jest dużo większa zdolność akumulacji substancji 

w osadach dennych, także skutki wprowadzania zanieczyszczeń do zbiorników są 

znacznie dłuższe niż w przypadku rzek. 

 

W przypadku wód morskich precyzyjne określenie źródeł zanieczyszczeń jest 

jeszcze trudniejsze niż w przypadku jezior. Zanieczyszczenia wnoszone są z lądu z 

wodami rzek, jednak przenoszone są przez prądy na znaczne odległości. Jednak w 

analizowanych częściach wód substancje w większości występują poniżej granicy 

wykrywalności, zaś  przekroczenia występują jedynie w przejściowych częściach wód: 

Zalew Pucki, Zatoka Pucka Zewnętrzna oraz Zatoka Gdańska Wewnętrzna, będących 

obszarem ograniczonym Półwyspem Helskim, o bardzo niewielkiej wymianie wód i o 

dużym wpływie aglomeracji trójmiejskiej i okolicznych terenów, co jest 

najprawdopodobniej podstawową przyczyną obecności tak wysokich zawartości kadmu 

i jego związków, nonylofenolu oraz oktylofenolu wykazanych w badaniach 

monitoringowych. 

 

12. Analiza konieczności i możliwości wyznaczenia stref mieszania 

oraz ich zasięgu, wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 4 oraz 9 

dyrektywy 2008/105/WE 

Artykuł 4 Dyrektywy 2008/105/EC umożliwia krajom członkowskim 

wyznaczenie stref mieszania w przypadku, gdy stężenie zanieczyszczenia przekracza 

środowiskowe normy jakości (EQS) w miejscu zrzutu. Strefy mieszania nie powinny 

mieć wpływu na zgodność pozostałej części jednolitej części wód z tymi standardami. 

Dlatego też ich zasięg i kształt powinien spełniać określone kryteria. W celu ułatwienia 

krajom członkowskim wyznaczania i stosowania stref mieszania zostały opracowane 

następujące dokumenty: 
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 Technical Background Document on Identification of Mixing Zones (grudzień 

2010), 

 Technical Guidelines for the Identification of Mixing Zones pursuant to art. 4 (4) 

of the Directive 2008/105/EC (grudzień 2010). 

W wytycznych do wyznaczania stref mieszania zaproponowano zastosowanie 

“wielopoziomowego podejścia”. W każdym poziomie celem jest zidentyfikowanie tych 

zrzutów, które nie dają podstaw do wyznaczenia stref, a także do wytypowania tych, 

które wymagają działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru strefy mieszania. 

Analiza konieczności wyznaczenia stref mieszania w regionie wodnym Dolnej 

Wisły 

Na podstawie tych zestawień można stwierdzić, że należy rozważyć wyznaczenie 

stref mieszania dla następujących zakładów, zrzucających ścieki zawierające substancje 

wymienione w części A zał. I do dyrektywy EQS (wybrano te zakłady, dla których 

chociaż raz na przestrzeni lat 2008 – 2011 stwierdzono zrzuty charakteryzujące się 

średnimi stężeniami wyższymi niż środowiskowe normy jakości - w nawiasach podano 

substancje, dla których stwierdzono wyższe stężenia): 

 Iławskie Wodociągi (kadm i jego związki), 

 Zakład Mleczarski w Kobylnicy/ PHZ SM ”Lacpol” Sp. z o.o. (ołów i jego związki, 

rtęć i jej związki), 

 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. (rtęć i jej związki, heksachlorocykloheksan), 

 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. – Braniewo (ołów i jego związki, trichlorometan), 

 Port Service Sp. z o.o. (rtęć i jej związki, nikiel i jego związki), 

 Gminny Zakład Usług Komunalnych Uzdowo (kadm i jego związki, ołów i jego 

związki, rtęć i jej związki, nikiel i jego związki), 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie (ołów i jego związki, nikiel i jego 

związki), 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie (kadm i jego związki, rtęć i jej związki, 

trichlorobenzen, trichlorometan), 

 Urząd Gminy Małdyty (heksachlorocykloheksan). 

W wyniku powyższej analizy można stwierdzić, że w regionie wodnym Dolnej 

Wisły najczęściej występują w zrzucanych ściekach wyższe stężenia niż normy EQS dla 

metali. Jednak w celu oceny istotności tych zrzutów dla odbiornika niezbędne byłyby 

również informacje o stężeniu tych metali naturalnie występujących w odbiorniku, gdyż 

często takie stężenia wpływają na zawyżenie wyników. Należy jednak pamiętać, że 

powyższa analiza jest bardzo szacunkowa, ze względu na niewystarczającą ilość danych, 

a ocena jedynie w oparciu o średnie roczne wartości stężeń mało wiarygodna. 

Analiza wyznaczenia stref mieszania z zastosowaniem kolejnych poziomów 

zaproponowanych w wytycznych nie jest możliwa na etapie tego opracowania. Do 

przeprowadzenia pełnej analizy na kolejnych poziomach, niezbędne byłby następujące 

informacje: 
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 poprawnie wydane pozwolenia wodnoprawne bądź zintegrowane, określające 

warunki odprowadzania wszystkich zrzucanych substancji, 

 pełne informacje o stężeniach odprowadzanych substancji wymienionych w 

części A zał. I do dyrektywy EQS dla wszystkich zakładów, które te substancje 

zrzucają (niezbędne byłyby stężenia miesięczne dostępne dla kilku lat), 

 o ilości wylotów, którymi zakład zrzuca ścieki, ich lokalizacji oraz o przepływie 

ścieków w tych wylotach, 

 o klasie twardości wody w odbiorniku, ponieważ w przypadku kadmu wartości 

EQS różnią się w zależności od twardości wody, 

 o stężeniach substancji naturalnie występujących w odbiorniku, w szczególności 

w przypadku metali ciężkich (tzw. stężenie tła),  

 pozostałe informacje o odbiorniku, takie jak: lokalizacja, rozmiary, przepływ, 

zasolenie, temperatura, prądy i prędkość wiatru, 

 o obecności innych substancji w odbiorniku, 

 o sezonowych zmianach pogody (istotne na poziomie 3 analizy). 

 

Wpływ wyznaczenia strefy mieszania na obszary chronione i cele RDW 

Projekt strefy mieszania powinien być wykonany, w taki sposób, aby zapewnić 

warunki do życia organizmom wodnym i zapewnić właściwy poziom ochrony JCW. 

Dlatego też rozważając możliwość wyznaczenia strefy mieszania należy wziąć pod 

uwagę takie aspekty, jak obecność obszarów chronionych lub wrażliwych. Np. w 

przypadku, gdy zasięg strefy mieszania nachodzi na ujęcia wody pitnej, to bardziej 

rygorystyczne normy niż EQS są wymagane w celu spełnienia wymogów dla ochrony 

wody przeznaczonej do spożycia. W takich sytuacjach zasięg strefy mieszania powinien 

być zmniejszony, tak aby spełnić wymagania obszaru chronionego. Również należy 

rozważyć ograniczenia w zasięgu stref mieszania, gdy przekroczenie norm EQS ma 

negatywny wpływ na obszar wrażliwy, taki jak tarlisko ryb. 

Dla regionu wodnego Dolnej Wisły przeanalizowano, czy zrzuty charakteryzujące się 

wyższymi średnimi stężeniami niż normy EQS w latach 2008-2011, znajdują się na 

terenie obszarów chronionych: Natura 2000, parków narodowych, krajobrazowych i 

rezerwatów oraz stref ochrony ujęć wód. Stwierdzono, że dwa z analizowanych 

zakładów zrzucają ścieki na terenie obszarów Natura 2000: 

 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. – Braniewo (SOO Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 

oraz OSO Dolina Pasłęki), 

 Iławskie Wodociągi – (SOO Dolina Drwęcy). 

W przypadku podjęcia decyzji o wyznaczeniu stref mieszania dla tych zrzutów, trzeba 

będzie wziąć pod uwagę uwarunkowania wynikające z obecności obszarów Natura 

2000.  
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13. Ocena trendów oraz możliwości eliminacji lub ograniczania 

substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla 

których zostały określone środowiskowe normy jakości 

Analiza dostępnych danych monitoringowych WIOŚ substancji priorytetowych i 

innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości 

wykazała, że w latach 2008 – 2011 w większości punktów pomiarowo – kontrolnych 

wybrane substancje były badane jedynie w ciągu jednego roku lub dwóch lat. Dlatego 

Wykonawca zdecydował, że trendy zmian wielkości zanieczyszczeń tych substancji w 

punktach monitoringowych zostaną przedstawione jedynie dla tych punktów, w których 

dla danej substancji istniał co najmniej 3-letni ciąg badań. Przedstawione w 

opracowaniu wykresy trendów mają jedynie wartość poglądową, gdyż na podstawie tak 

małej ilości danych nie jest możliwa właściwa ocena trendów zmian wielkości 

zanieczyszczeń tymi substancjami.  

W większości przeanalizowanych przypadków stężenia danej substancji 

utrzymują się na podobnym poziomie, a pomiędzy poszczególnymi latami występują 

różnice, jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że zachodzą tendencje rosnące lub 

malejące. Aby należycie ocenić trendy zmian wielkości zanieczyszczeń substancjami 

priorytetowymi i innymi zanieczyszczeniami, dla których zostały określone 

środowiskowe normy jakości, należałoby dysponować wynikami badań z kilkunastu lub 

przynajmniej kilku lat. Należy mieć to na uwadze przy sporządzaniu wykazu substancji 

priorytetowych w kolejnym cyklu planistycznym, gdzie można się spodziewać 

dostępności większej ilości danych monitoringowych, a co za tym idzie możliwości 

przeprowadzenia szerszej analizy trendów zmian wielkości zanieczyszczeń 

substancjami priorytetowymi. 

Ponadto dokonano analizy trendów zmian wielkości zrzutów ze źródeł 

punktowych, dla których dane pochodzą od urzędów marszałkowskich oraz z 

Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) z lat 2008-2011.  

Analizując trendy zmian zanieczyszczeń ze źródeł punktowych można stwierdzić, 

że w większości punktów ładunki zanieczyszczeń wahają się w poszczególnych latach, w 

pozostałych przypadkach wartości maleją lub rosną, jednak ze względu na zbyt małą 

ilość danych nie można stwierdzić, że mamy do czynienia z trendem malejącym lub 

rosnącym. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku stężeń zanieczyszczeń w punktach 

monitoringu WIOŚ, tak i dla zrzutów punktowych do  właściwej oceny trendów zmian 

wielkości zanieczyszczeń substancjami priorytetowymi i innymi zanieczyszczeniami, dla 

których zostały określone środowiskowe normy jakości, należałoby dysponować 

wynikami badań z kilkunastu lub przynajmniej kilku lat.  Szersza ocena trendów zmian 

zanieczyszczeń prawdopodobnie będzie możliwa w kolejnym cyklu planistycznym, gdy 

ciąg danych wejściowych zostanie rozszerzony o kolejne lata. 
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  W następnej kolejności przeanalizowano możliwości ograniczenia zrzutów 

substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone 

środowiskowe normy jakości w odniesieniu do punktów monitoringowych oraz emisji 

znajdujących się w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, w 

których w analizowanym okresie nastąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej 

którejkolwiek z substancji. 

 W wyniku przedstawionych w poprzednich rozdziałach analiz wytypowano 

substancje, w których miały miejse przekroczenia wartości granicznych w punktach 

pomiarowo – kontrolnych  w latach 2008-2011. Należy jednak pamiętać, że niektóre 

substancje były badane w niewielkiej liczbie punktów pomiarowo-kontrolnych oraz, że 

dla znacznej większości z nich przekroczenia miały miejsce jedynie w jednym roku 

pomiarów, więc występowanie przekroczenia nie musi oznaczać, że taka substancja 

stanowi problem w skali całego regionu wodnego. W związku z tym przy analizie 

możliwości ograniczenia zrzutu danej substancji Wykonawca skupił się przede 

wszystkim na tych substancjach, których wartości zostały przekroczone w kilku latach, a 

dodatkowo na tych, dla których przekroczenia miały miejsce jedynie w jednym roku, ale 

w większej ilości punktów monitoringowych.  

14. Podsumowanie  

Powyższe opracowanie pozwala stwierdzić, iż największy problem wśród 

substancji priorytetowych  na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły stanowią metale 

ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Są to substancje stosowane 

w dużych ilościach zarówno w różnych gałęziach przemysłu jak i w życiu codziennym. 

Potwierdzone to zostało  wysokimi ich stężeniami odnotowanymi na terenach 

uprzemysłowionych jak Trójmiasto, Bydgoszcz czy Elbląg, ale także na obszarach 

intensywnego rolnictwa jak obszar województwa kujawsko-pomorskiego czy okolice 

Słupska. Nie stanowi to jednak podstawy do jednoznacznego i kategorycznego 

określenie ich źródła w środowisku. Zgodnie z wynikami opracowania można uznać, że 

punktowe źródła emisji stanowią niewielki procent emisji zawartości w środowisku. 

Wpływ na to mają zapewne ograniczenia prawne w pozyskiwaniu rzeczywistych danych 

o ilości emitowanych substancji przez podmioty korzystające ze środowiska. Ważnym 

elementem obciążającym wody powierzchniowe zdają się więc tutaj być rozproszone 

źródła emisji takie jak: osady denne czy rolnictwo. Należy również pamiętać, iż zaledwie 

część zanieczyszczeń przedostaje się do wód ze ściekami, bądź spływami 

powierzchniowymi. Znaczna ich część dostarczana jest drogą depozycji atmosferycznej. 

Bardzo wyraźnie pokazują to wyniki badań metali ciężkich w opadzie atmosferycznym – 

ładunek dostający się tą drogą na powierzchnię zlewni często wielokrotnie przekracza 

ten odprowadzany ze ściekami. Również wspomniane osady denne mogą stanowić 

wyjaśnienie dla podwyższonych zawartości tych substancji w wodach.  
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Spełnienie wymagań Dyrektywy EQS jest jednym z elementów celów 

środowiskowych, jakie muszą osiągnąć do 2015 roku wszystkie jednolite części wód. Do 

terminu osiągnięcia tego celu pozostało od chwili obecnej dwa lata, co jest 

zdecydowanie zbyt krótkim okresem, aby można było zakładać znaczącą poprawę w 

tym zakresie. W związku z powyższym, wszystkie jednolite części wód, w których 

wystąpiły jakiekolwiek przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji 

priorytetowych można uznać za wstępnie zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. Konieczność zastosowania ewentualnych odstępstw i decyzja co do 

ich charakteru – przesunięcie terminu ich osiągnięcia czy też obniżenie celów, powinno 

być przedmiotem odrębnych szczegółowych analiz. Podstawą tych analiz powinna być 

przede wszystkim wykonana przez Głowy Inspektorat Ochrony Środowiska ocena stanu 

jednolitych części wód. 

Niniejsze opracowanie jest pierwszym podejściem do tak szczegółowej analizy 

emisji oraz zawartości w wodach substancji priorytetowych oraz innych substancji dla 

których zostały ustanowione środowiskowe normy jakości. Monitoring tych substancji 

zgodnie z dyrektywą EQS wprawdzie prowadzony był od 2008 roku, jednak pierwsze 

dwa lata były okresem zakupów sprzętu oraz szkolenia personelu, tak więc znaczna 

ilość danych z tamtego okresu ma bardzo niską wiarygodność. Z kolei w roku 2010 

badania były prowadzone w bardzo niewielkiej liczbie punktów, tak więc pierwszym 

rokiem, dla którego dane można uznać za w pełni wiarygodne i kompleksowe jest rok 

2011.  
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1. Podstawa realizacji pracy 

Podstawą realizacji pracy jest umowa nr 42/2013 zawarta w dniu 13 czerwca 

2013 roku pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

a firmą Pectore-Eco Sp. z o.o. z Gliwic. 

2. Uwarunkowania prawne oraz podstawowe założenia 

Konieczność realizacji pracy wynika wprost z art. 113 ust. 3 pkt 1a) Prawa 

wodnego, zgodnie z którym: 

„3. Opracowując dokumentacje planistyczne, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się, 

sporządzane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla 

poszczególnych regionów wodnych:  

(…) 

1a) wykazy wielkości emisji i stężeń:  

a) substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38d 

ust. 4,  

b) innych substancji, niż wskazane w lit. a, powodujących zanieczyszczenie – dla których 

zostały określone środowiskowe normy jakości”. 

 

Jednocześnie stanowi wypełnienie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (dyrektywa 

EQS).  

Ramowa Dyrektywa Wodna jako jeden z celów środowiskowych dla wszystkich 

jednolitych części wód wskazuje dążenie przez wszystkie Państwa Członkowskie do 

„stopniowego redukowania zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi 

i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, zrzutów i strat priorytetowych 

substancji niebezpiecznych”. Z kolei dyrektywa EQS ustanawia tzw. środowiskowe 

normy jakości, czyli wartości graniczne zawartości tych substancji w wodach oraz 

nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek sporządzenia wykazów emisji, zrzutów 

i strat substancji priorytetowych i innych wymienionych w niej substancji. 

 

Wykaz substancji priorytetowych został określony w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. nr 254 poz.1528), a środowiskowe normy jakości 

określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257 poz. 1545). 
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Głównym celem realizacji pracy jest zidentyfikowanie przedmiotowych 

substancji, wskazanie źródeł ich emisji do środowiska oraz określenie obszarów, gdzie 

ich występowanie jest największe i gdzie mogą przyczynić się do wystąpienia zagrożenia 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Podstawą metodyczną realizacji pracy są: 

 Wytyczne Wspólnej Strategii Wdrażania RDW: “Common Implementation Strategy 
for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No. 28, 
Technical Guidance on the Preparation of an Inventory of Emissions, Discharges 
and Losses of Priority and Priority Hazardous Substances”,  

 „Opracowanie raportu Przewodnik do opracowania wykazu wielkości emisji 

i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których 

zostały określone środowiskowe normy jakości” Instytut Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych, Katowice, wrzesień 2012. 

Emisje substancji priorytetowych w krajach członkowskich są regulowane przede 

wszystkim wyżej wymienionymi dyrektywami – czyli Ramową Dyrektywą Wodną oraz 

dyrektywą EQS. Istnieje również szereg aktów regulujących stosowanie poszczególnych 

substancji.  

 

Wśród umów międzynarodowych regulujących problem substancji 

priorytetowych na szczególną uwagę zasługuje Konwencje Sztokholmska. 

 

Konwencja Sztokholmska 

Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych została 

uchwalona 22 maja 2001 roku, a weszła w życie 17 maja 2004 roku. Celem konwencji 

sztokholmskiej jest ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez ograniczenie 

zanieczyszczenia trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO). Konwencja określa 

odpowiednie substancje oraz zasady dotyczące produkcji, importu i eksportu tych 

substancji. Niezamierzona produkcja tych substancji ma różne źródła, takie jak spalanie 

w gospodarstwach domowych lub spalarniach odpadów. Są to związki toksyczne, 

a jednocześnie trwałe i wykazujące zdolność bioakumulacji. 

 

Postanowienia Konwencji Sztokholmskiej na obszarze UE wprowadza rozporządzenie 

nr 850/2004 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 

79/117/EWG, zaś część z tych substancji jest jednocześnie wskazana jako substancje 

priorytetowe w dyrektywie EQS. 

 

3. Charakterystyka substancji priorytetowych oraz innych 

substancji zanieczyszczających, dla których zostały ustanowione 

środowiskowe normy jakości 

Pojęcie substancji priorytetowych oraz priorytetowych substancji 

niebezpiecznych, zostało zdefiniowane w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zaś ich lista 
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została określona w dyrektywie EQS. Substancje priorytetowe są to substancje, 

stanowiące szczególne zagrożenie dla środowiska wodnego. Wśród nich wyróżniono 

grupę priorytetowych substancji niebezpiecznych, czyli substancji, które powodują 

znaczne ryzyko ze względu na trwałość, toksyczność, bioakumulację, małą podatność na 

degradację i ryzyko dla zdrowia ludzi. 

Substancje priorytetowe, zgodnie z dyrektywą EQS to: 

 alachlor, 

 antracen, 

 atrazyna, 

 benzen, 

 bromowany difenyloeter, 

 kadm i jego związki, 

 C10-13 chloroalkany, 

 chlorfenwinfos, 

 chloropiryfos, 

 1,2-dichloroetan, 

 dichlorometan, 

 ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), 

 diuron, 

 endosulfan, 

 fluoranten, 

 heksachlorobenzen, 
 heksachlorobutadien, 
 heksachlorocykloheksan, 
 izoproturon, 
 ołów i jego związki, 
 rtęć i jej związki, 
 naftalen, 
 nikiel i jego związki, 
 nonylofenol, 
 oktylofenol, 
 pentachlorobenzen, 
 pentachlorofenol, 
 wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: 

 benzo(a)piren, 
 benzo(b)fluoranten, 
 benzo(g,h,i)perylen, 
 benzo(k)fluoranten, 
 indeno(1,2,3-cd)piren, 

 symazyna, 
 związki tributylocyny, 
 trichlorobenzeny, 
 trichlorometan (chloroform), 
 trifluralina. 
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Pogrubioną czcionką powyżej zaznaczono te substancje priorytetowe, które zostały 

w dyrektywie określone jako niebezpieczne. 

W trakcie realizacji niniejszej pracy, we wrześniu 2013 roku, weszła w życie 

dyrektywa zmieniająca dotychczas obowiązującą dyrektywę EQS. Zmiany polegają 

przede wszystkim na obniżeniu wartości granicznych niektórych substancji oraz na 

dodaniu do listy substancji priorytetowych kolejnych związków, tj.: 

 dikofol, 

 kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodne (PFOS), 

 chinoksyfen, 

 dioksyny i związki dioksynopodobne, 

 aklonifen, 

 bifenoks, 

 cybutryna, 

 cypremetryna, 

 dichlorfos, 

 heksabromocyklodekany, 

 heptachlor i epoksyd heptachloru, 

 terbutryna. 

 

Ponieważ nie są obecnie prowadzone badania monitoringowe „nowych” 

substancji, nie zostały one objęte analizą w ramach niniejszego opracowania. Również 

w ocenie przekroczeń środowiskowych norm jakości nie zostały uwzględnione nowe 

wartości graniczne, co wynika z faktu, iż oceniano wyniki badań prowadzonych w latach 

2008-2011, kiedy obowiązywała jeszcze dyrektywa z 2008 roku. Dopiero wyniki badań 

z roku 2013 będą musiały zostać ocenione zgodnie ze zmienioną dyrektywą, co może 

znacząco wpłynąć na zawartość wykazów. 

 

Dyrektywa EQS określa również środowiskowe normy jakości dla szeregu 

substancji niezakwalifikowanych jako priorytetowe: 

 czterochlorek węgla, 

 pestycydy cyklodienowe (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna), 

 DDT całkowite, 

 para-para-DDT, 

 tetrachloroetylen, 

 trichloroetylen. 

Obecność substancji priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających, 

wymienionych w dyrektywie EQS, w wodach nie musi jednoznacznie świadczyć o ich 

aktualnym wprowadzaniu do wód. Większość z nich charakteryzuje się zdolnością do 

akumulacji w środowisku. Tak więc, nawet substancje, które już od wielu lat nie są 

stosowane, a co za tym idzie nie są wprowadzane do środowiska, nadal krążą 

w ekosystemie. Przykładem takiej substancji może być dichlorodifenylotrichloroetan, 
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czyli DDT. Substancja ta została wycofana już kilkadziesiąt lat temu – od 1975 roku 

w Polsce istnieje zakaz jej stosowania, a jednak nadal jej obecność jest wykrywana 

między innymi w wodach powierzchniowych. 

 

Zasady i ograniczenia w stosowaniu wielu substancji regulowało Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, 

obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 

zawierających je produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.). 

Aktualnie akt ten jest uznany za uchylony, ze względu na zmiany w ustawie 

o substancjach i preparatach chemicznych (ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie 

ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw). 

Z uwagi jednak na brak nowego aktu wykonawczego, w niniejszej pracy autorzy odnoszą 

się do niniejszego rozporządzenia. 

 

Analogiczna sytuacja dotyczy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin 

jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 ze zm.). 

 

Często też, z uwagi na swoją trwałość,  substancje są transportowane na znaczne 

odległości z powietrzem lub z wodą, a także w zawierających je produktach. Stąd też na 

ogół ciężko jest jednoznacznie wskazać źródło pochodzenia danej substancji, jak i czas 

jej wprowadzenia do środowiska, jednak często możliwe jest określenie gałęzi 

gospodarki odpowiedzialnej za emisję. Poniżej opisano podstawowe zastosowanie 

poszczególnych substancji i źródła ich emisji do środowiska. 

 

Alachlor 

Alachlor jest stosowany jako herbicyd do zwalczania roślin jednorocznych i innych 

chwastów szerokolistnych w uprawach kukurydzy, bawełny, kapusty i innych. 

Pobierany jest głównie przez kiełkujące korzenie i transportowany do części 

wegetatywnych. Wykrywany jest w wodach podziemnych i powierzchniowych. 

Oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. Od 2008 roku w Polsce 

stosowanie alachloru jest zakazane. 

 

Antracen 

Antracen jest produktem ubocznym destylacji smoły węglowej, może też być 

produkowany z ropy naftowej. Stosowany jest w produkcji materiałów pirotechnicznych 

oraz produktów do konserwacji drewna. Od lat 80-tych produkcja antracenu 

gwałtownie spada. Powstaje jako produkt uboczny w procesach spalania, nawet podczas 

palenia papierosów, ognisk, ogrzewania domów, korków ulicznych, tarcia asfaltu, 

a przemysłowo w rafineriach węgla, hutach, przemyśle aluminiowym i w elektrowniach. 

Oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa niebezpieczna. 

Stosowanie olejów antracenowych i smoły węglowej (obie zawierają antracen) 

w kosmetyce jest zabronione. 
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Atrazyna 

Atrazyna należy do selektywnych herbicydów systemicznych, wiązanych głównie przez 

korzenie, ale także poprzez liście. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako 

substancja priorytetowa. 

Występuje w środowisku wodnym oraz glebach. Kumulowany jest także w liściach 

roślin. Obecnie w Polsce stosowanie atrazyny jest zakazane. 

 

Benzen 

Benzen naturalnie jest składnikiem ropy naftowej i smoły węglowej. Stosowany jest do 

produkcji tworzyw sztucznych, kauczuku syntetycznego, jako surowiec dla barwników, 

żywic, detergentów i środków ochrony roślin. Jego głównym źródłem w środowisku są 

emisje przemysłowe do powietrza. Zgodnie z zapisami § 9 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub 

stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 

zawierających je produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) 

benzen nie może występować we wprowadzanych do obrotu zabawkach lub częściach 

zabawek w stężeniu przekraczającym 5 mg/kg masy zabawki lub części zabawki. 

Jednocześnie substancja ta nie może występować w stężeniach większych niż 0,1% masy 

we wprowadzanych do obrotu substancjach i preparatach, z wyjątkiem: 

- paliw do silników spalinowych,  

- substancji i preparatów do wyłącznego stosowania w procesach przemysłowych, 

pod warunkiem że emisja benzenu nie przekracza ustalonych wartości, 

- odpadów.  

Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 

 

Bromowany difenyloeter 

Penta-BDPE nie jest produkowany w krajach UE. Wykorzystywany jest do produkcji 

pianek poliuretanowych, zastosowań w samochodach oraz innych produktów 

poliuretanowych. Octa- i deca- BDPE są produkowane w UE i mają szersze zastosowanie 

–tworzywa sztuczne, przemysł tekstylny, produkcja polimerów ABS. 

Oznaczony w dyrektywie EQS jako priorytetowa substancja niebezpieczna 

 

Kadm i jego związki 

Kadm jest metalem występującym naturalnie między innymi w rudach cynku i paliwach 

kopalnianych. W działalności człowieka jest produktem ubocznym rafinacji cynku. 

Stosowany jest  w  bateriach i elektronice oraz jako produkt niezamierzony w produkcji 

nawozów sztucznych, procesach spalania i procesach hutniczych. W związku 

z działalnością człowieka występuje on w wodach, glebie i powietrzu. Oznaczony 

w dyrektywie EQS jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 

Stosowanie kadmu jest zakazane Dyrektywą 91/338/EWG. Jego limity emisji oraz 

zawartości w odpadach są ściśle ograniczone szeregiem dyrektyw. 
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C10-13-chloroalkany 

Substancja nie występuje w środowisku naturalnie. W działalności człowieka stosowana 

jest przemyśle metalurgicznym, gumowym, odzieżowym, w produkcji barwników, spoiw 

i pcv. Substancja oznaczona w dyrektywie EQS jako priorytetowa substancja 

niebezpieczna. 

 

Chlorfenwinfos 

Chlorfenwinfos jest insektycydem i akarycydem organicznofosforowym o działaniu 

kontaktowym i żołądkowym. Jego pozostałości wykazują długą aktywność. Stosowany 

jest doglebowo lub służy do zaprawiania nasion. W Polsce nie jest produkowany, jednak 

jest stosowany. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 

 

Chloropiryfos 

Choropiryfos jest insektycydem, akarycydem i nematocydem o działaniu kontaktowym, 

żołądkowym i przez drogi oddechowe. Nie jest pobierany przez korzenie roślin. 

Stosowany jest w uprawach winogron, owoców cytrusowych, kukurydzy, warzyw. 

W Polsce nie jest produkowany, jednak jest stosowany. Aktualnie jest zalecany jako 

alternatywny pestycyd do pestycydów z grupy TZO (trwałych zanieczyszczeń 

organicznych) np. DDT. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja 

priorytetowa. 

 

1,2-dichloroetan   

Jest substancją szeroko stosowaną w przemyśle, między innymi w produkcji chlorku 

winylu (MCV) i polichlorku winylu (PCV). Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS 

jako substancja priorytetowa. 

 

Dichlorometan  

Jest substancją szeroko stosowaną w przemyśle, między innymi w produkcji farb, 

powlekanych tworzyw sztucznych oraz rozpuszczalników, a także jako odczynnik 

analityczny lub chemikalia do syntez. Stosowany jest też przy oczyszczaniu 

i wyodrębnianiu półproduktów i produktów w przemyśle farmaceutycznym 

i chemicznym, wyciągach różnych materiałów z produktów spożywczych i napojów (np. 

proces produkcji kawy bezkofeinowej). Ponadto jest stosowany w aerozolach, piankach 

sprężonych, różnych procesach chemicznych oraz jako wtórny środek chłodzący. 

Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 

 

 

Di(2-etyloheksyl) ftalany (DEHP) 

Jest substancją szeroko stosowaną w przemyśle, między innymi w produkcji polimerów 

(głównie miękkiego PCV), farb, lepiszczy, substancji uszczelniających, lakierów, 

atramentu do drukarek, powlekanych tworzyw sztucznych oraz rozpuszczalników. 

Nie jest produkowany w Polsce, jednak jest stosowany. Związek oznaczony jest 

w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 
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Zgodnie z zapisami § 30a Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 

ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 

5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest stosowanie jako substancji 

lub składników preparatów ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP), w stężeniu większym niż 

0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów, w zabawkach 

i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. 

 

Diuron 

Diuron jest systemicznym herbicydem. Jego działanie polega na hamowaniu fotosyntezy. 

Stosowany w szczególności w uprawach bawełny, owoców cytrusowych, oliwek, 

ananasów, bananów, kukurydzy. Diuron został wymieniony w Załączniku 2, pkt I, 1 

Rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie 

w środkach ochrony roślin jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 

1391 ze zm.) jako substancja aktywna, dla której Komisja Europejska wydała decyzję w 

sprawie niedopuszczenia jej do stosowania w środkach ochrony roślin oraz która nie 

może znajdować się w obrocie. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako 

substancja priorytetowa. 

 

Endosulfan 

Endosulfan jest niesystemicznym insektycydem i akarycydem o działaniu kontaktowym 

i żołądkowym. Stosowany jest w uprawach bawełny, owoców cytrusowych, oliwek, 

ananasów, bananów, kukurydzy. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako 

substancja priorytetowa niebezpieczna. Endosulfan został wymieniony w Załączniku 1 

Rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie 

w środkach ochrony roślin jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 

1391 ze zm.) jako substancja aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin 

podlega ograniczeniom oraz w Załączniku 2, pkt I, 1 tego rozporządzenia jako substancja 

aktywna, dla której Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia jej 

do stosowania w środkach ochrony roślin oraz która nie może znajdować się w obrocie. 

 

Fluoranten 

Głównymi źródłami fluorantenu są: spalanie paliw, produkcja materiałów ściernych, 

mas bitumicznych. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja 

priorytetowa. 

Fluoranten stanowi wskaźnik występowania innych, bardziej groźnych przedstawicieli 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).  

 

Heksachlorobenzen 

Heksachlorobenzen jest selektywnym fungicydem stosowanym do zaprawiania nasion. 

Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa niebezpieczna. 

Stosowanie heksachlorobenzenu jako fungicydu jest zabronione dyrektywą 

79/117/EWG. W związku z tym w krajach Unii Europejskiej nie ma zamierzonej 
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produkcji i stosowania tego związku. Pojawia się jednak jako zanieczyszczenie 

w pestycydach oraz w trakcie produkcji perchloroetylenu, chlorobenzenu i innych 

chlorowanych związków organicznych jak PCV. Jest też emitowany z przemysłu 

metalowego, procesów spalania i składowisk odpadów. 

HCB jest silnie adsorbowany przez glebę i osady, jest odporny na rozkład, cechuje się 

wysokim potencjałem kumulacji i odkłada się w tkankach organizmów wodnych 

i lądowych. 

 

Heksachlorobutadien 

Heksachlorobutadien był wykorzystywany jako fungicyd, do zaprawiania nasion, 

w żyroskopach, jako nośnik ciepła, płyn hydrauliczny, rozpuszczalnik do usuwania 

wodorowęglanów, czterochlorku węgla itp. Obecnie nie jest produkowany ani 

stosowany w krajach Unii Europejskiej. Jednak jest produktem ubocznym przy produkcji 

perchloroetylenu, chlorobenzenu i PCV, pojawia się też jako zanieczyszczenie 

w pestycydach. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa 

niebezpieczna. 

 

Heksachlorocykloheksan 

HCH stosowany jest jako środek konserwujący do drewna oraz środek insektobójczy. 
Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa niebezpieczna. 
Na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (t.j. z 23.01.2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), substancja została 

określona jako substancja stwarzająca szczególne zagrożenie dla środowiska, której 

wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione. 

 

Izoproturon 

Izoproturon jest systemicznym herbicydem, absorbowanym przez korzenie i liście, 

hamującym fotosyntezę. Jest szeroko stosowany we wszystkich państwach 

członkowskich, poza Finlandią. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako 

substancja priorytetowa. 

 

Ołów i jego związki 

Ołów naturalnie występuje jako składnik skorupy ziemskiej. W działalności człowieka 

stosowany jest w produkcji baterii, pokryć dachowych, płytek ceramicznych, 

monitorów, wag, kabli, rur. Sole ołowiu są słabo rozpuszczalne w wodzie, jednak 

wykazują dużą zdolność akumulacji w osadach dennych, jak i bioakumulacji. Związek 

oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 

Ołów i jego pochodne został wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW 

w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin 

jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja 

aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega 

ograniczeniom. Zgodnie z zapisami § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania 
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substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 

produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest 

stosowanie: węglanu ołowiu (II) (PbCO3), bis (węglanu) diwodorotlenku ołowiu (II) 

(2PbCO3Pb(OH)2), siarczanu (VI) ołowiu (1:1) (PbSO4) oraz siarczanu (VI) ołowiu 

w postaci PbxSO4 jako farb lub składników preparatów przeznaczonych do stosowania 

jako farby.  

 

Rtęć i jej związki 

Rtęć naturalnie występuje jako składnik skorupy ziemskiej. W działalności człowieka 

stosowana jest w produkcji baterii, sprzętu elektrycznego i pomiarowego oraz farb. 

Niezamierzona emisja rtęci powstaje przy spalarniach i w elektrowniach opalanych 

węglem. W chwili obecnej trwa proces wycofywania rtęci z produkcji i zastosowania 

m.in. w urządzeniach pomiarowych, w związku z czym emisja rtęci w ostatnich latach 

znacząco spadła. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja 

priorytetowa niebezpieczna. Rtęć i jej pochodne została wymieniona w Załączniku 1 

Rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie 

w środkach ochrony roślin jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 

1391 ze zm.) jako substancja aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin jest 

zabronione lub podlega ograniczeniom.  

Zgodnie z zapisami § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 

ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 

5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) związki rtęci w postaci substancji lub 

składników preparatów są zakazane do stosowania do: 

- zapobiegania zanieczyszczeniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta:  

 kadłubów łodzi,  

 klatek, pływaków, sieci i innych przyborów lub urządzeń używanych 

w hodowli ryb lub małży,  

 jakichkolwiek przyborów lub urządzeń zanurzonych całkowicie lub 

częściowo w wodach śródlądowych i morskich,  

- zabezpieczania drewna,  

- oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich przeznaczenia,  

- impregnacji tkanin technicznych o dużej odporności oraz włókien 

przeznaczonych do ich wytwarzania.  

 

Ponadto na podstawie zapisów § 30g w/w rozporządzenia, zakazuje się wprowadzania 

do obrotu rtęci w:  

- termometrach lekarskich - od dnia 3 kwietnia 2009 r.,  

- barometrach przeznaczonych do sprzedaży dla konsumentów - od dnia 

4 października 2009 r.,  

- innych niż wymienione w pkt 1 i 2 urządzeniach pomiarowych przeznaczonych 

do sprzedaży dla konsumentów, w szczególności w manometrach, 
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sfigmomanometrach, termometrach innych niż lekarskie - od dnia 3 kwietnia 

2009 r.  

 

Naftalen 

Naftalen naturalnie jest składnikiem ropy naftowej i smoły węglowej. W przemyśle 

stosowany jest do syntezy chemikaliów, barwników ftaleinowych, indygo, środków 

owadobójczych i wybuchowych. Stosowany jest również w pirotechnice do efektów 

specjalnych w filmach oraz w przemyśle chemicznym do produkcji farmaceutyków 

i pestycydów. W Polsce nie jest produkowany, jednak powstaje jako produkt uboczny 

między innymi w przemyśle rafineryjnym oraz przez samochody. Jest produkowany 

w innych krajach UE. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja 

priorytetowa. Naftalen został wymieniony w Załączniku 2, pkt I, 1 Rozporządzenia 

MRiRW w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach 

ochrony roślin jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) 

jako substancja aktywna, dla której Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie 

niedopuszczenia jej do stosowania w środkach ochrony roślin oraz która nie może 

znajdować się w obrocie. 

 

Nikiel i jego związki 

Nikiel naturalnie występuje jako składnik skorupy ziemskiej w postaci minerałów 

garnieryt i pentlandyt. W przemyśle stosowany jest m.in. w produkcji stali nierdzewnej, 

stopów nieżelaznych, stopów stali, galwanizacji, stopów odlewniczych oraz baterii 

i katalizatorów. Nikiel szeroko stosowany jest w produkcji przedmiotów codziennego 

użytku, jak np. opakowania żywności, naczynia, armatury. W wodach zazwyczaj stężenie 

niklu jest niskie, gdyż szybko podlega sorpcji przez minerały ilaste i wodorotlenki Fe 

i Mn osadów dennych. Łatwo podlega bioakumulacji. Związek oznaczony jest 

w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 

 

Nonylofenole (4-(para)-nonylofenol) 

Nonylofenole stosowane są w przemyśle w produkcji środków pomocniczych dla 

przemysłu włókienniczego, jako dodatki do skór, w barwnikach, przemyśle metalowym, 

celulozowo-papierniczym itp. Stosowane są też w rolnictwie jako pestycydy. 

Produkowane są tylko w czterech spółkach w Unii Europejskiej, dodatkowo są 

importowane. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa 

niebezpieczna. 

Zgodnie z zapisami § 26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 

ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 

5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest wprowadzanie do obrotu 

i stosowanie produktów zawierających nonylofenol C6H4(OH)C9H19 

i oksyetylenowanynonylofenol (C2H4O)nC15H24O oraz zawierających je preparatów 

w stężeniach równych lub większych niż 0,1% masowego do:  
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 czyszczenia przemysłowego i sprzątania, z wyjątkiem kontrolowanych urządzeń 

zamkniętych do prania na sucho, gdzie płyn piorący krąży w obiegu zamkniętym 

i jest potem spalany, oraz urządzeń do prania z wyposażeniem specjalnym, gdzie 

ciecz piorąca jest zawracana lub spalana,  

 czyszczenia w warunkach domowych,  

 obróbki tekstyliów i skóry, z wyjątkiem procesów, w których nie powstają ścieki, 

oraz procesów, w których ścieki są wstępnie oczyszczane w celu całkowitego 

usunięcia frakcji organicznej przed oczyszczaniem biologicznym (odtłuszczanie 

skór owczych),  

 środków emulgujących w produktach stosowanych do zabiegów higienicznych 

wymion krów,  

 obróbki metali, z wyjątkiem zastosowania w kontrolowanych systemach 

zamkniętych, gdzie płyn myjący jest zawracany lub spalany,  

 produkcji masy celulozowej i papieru, 

 produktów kosmetycznych,  

 innych produktów użytku (higieny) osobistej, z wyjątkiem spermicydów,  

 składników środków ochrony roślin i produktów biobójczych. 

 

Oktylofenole (para-tert-oktylofenol) 

W przemyśle stosowane są jako środki pomocnicze dla przemysłu włókienniczego. 

Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 

 

Pentachlorobenzen 

Pentachlorobenzen jest związkiem pośrednim przy produkcji fungicydu – quintozenu. 

Jego stosowanie jest objęte pewnymi ograniczeniami, jednak w niektórych krajach jest 

nadal stosowany. Ponadto pentachlorofenol jest zanieczyszczeniem przy innych 

produkcjach chemicznych, np. heksachlorobenzenu. W Polsce pentachlorobenzen nie 

jest produkowany ani stosowany. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako 

substancja priorytetowa niebezpieczna. 

Pentachlorobenzen został wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW 

w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin 

jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja 

aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega 

ograniczeniom.  

 

Pentachlorofenol 

Źródłem wytwarzania pentachlorofenolu jest produkcja pentachlorofenolu 

z heksachlorobenzenu (HCB) oraz impregnacja drewna. Jest również wykorzystywany 

do impregnacji tekstyliów przed grzybami i bakteriami (np. transport wojskowy, 

namioty). Substancja nie jest produkowana w Polsce ani w innych krajach Unii 

Europejskiej, jednak przez niektóre kraje jeszcze niedawno była importowana. 

Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 
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Pentachlorofenol został wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie 

wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest 

zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja 

aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega 

ograniczeniom. Zgodnie z zapisami § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w 

sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 

produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazuje się 

wprowadzania do obrotu i stosowania pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów oraz 

substancji i preparatów, w których występują one jako zanieczyszczenia lub składniki 

w stężeniach przekraczających 0,1% ich masy. 

 

Benzo(a)piren 

Źródłem benzo(a)pirenu w środowisku są procesy spalania. Związek oznaczony jest 

w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa niebezpieczna. Zgodnie z zapisami § 28 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub 

warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, 

poz. 1762 ze zm.) zakazane jest stosowanie do impregnacji drewna następujących 

substancji i preparatów, w których one występują jako składniki lub zanieczyszczenia: 

kreozotu, oleju kreozotowego, destylatów ze smoły węglowej - olejów naftalenowych, 

oleju kreozotowego - frakcja acenaftenowa, destylatów wyższych (smoły węglowej), 

oleju antracenowego, smółek kwaśnych, węgla, surówki, kreozotu drzewnego, 

niskotemperaturowej alkalicznej smoły węglowej, jeżeli zawierają m.in. benzo(a)piren 

w stężeniu większym niż 0,005% ich masy.  

 

Benzo(b)fluoranten 

Źródłem benzo(b)fluorantenu w środowisku są procesy spalania Związek oznaczony 

jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa niebezpieczna. 

 

Benzo(g,h,i)perylen 

Benzo(g,h,i)perylen naturalnie występuje jako składnik smoły pogazowej. Ponadto jego 

źródłem w środowisku są procesy spalania. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS 

jako substancja priorytetowa niebezpieczna. 

 

Benzo(k)fluoranten 

Źródłem benzo(k)fluorantenu w środowisku są procesy spalania. Związek oznaczony 

jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa niebezpieczna. 

 

Indeno(1,2,3-cd)piren 

Źródłem indeno(1,2,3-cd)pirenu w środowisku są procesy spalania, a ponadto środki 

konserwujące drewno, ruch samochodowy, produkcja żelaza i stali. Związek oznaczony 

jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa niebezpieczna. 
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Symazyna 

Symazyna jest systemicznym herbicydem, działającym poprzez hamowanie fotosyntezy. 

Stosowana jest jako środek ochrony roślin w uprawach buraka cukrowego, tytoniu, 

pomidorów, ryżu, soi, sałaty i innych warzyw. Stosowana jest stosunkowo rzadko. 

Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 

 

Związki tributylocyny (TBT) 

Związki tributylocyny wykorzystywane są w produkcji klei, w przemyśle stoczniowym 

do produkcji farb przeciwporostowych oraz do impregnacji drewna. Zakaz stosowania 

TBT obecnie obowiązuje w Unii Europejskiej, jak i w wielu innych krajach świata. 

Między innymi Międzynarodowa Organizacja Morska zakazała stosowania TBT 

w farbach przeciwporostowych. Jednak może być zawarta jako zanieczyszczenie 

w innych związkach zawierających cynę. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako 

substancja priorytetowa niebezpieczna. 

 

Trichlorobenzeny 

Trichlorobenzeny są stosowane głównie jako surowiec do produkcji pewnych grup 

pestycydów, barwników, pigmentów oraz jako rozpuszczalnik. Związek oznaczony jest 

w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 

Zgodnie z zapisami § 30e Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 

ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 

5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest wprowadzanie do obrotu 

oraz stosowanie jako substancji lub składnika preparatów 1,2,4-trichlorobenzenu 

w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masowych, bez względu na zastosowanie. 

Zakaz ten nie dotyczy zastosowania 1,2,4-trichlorobenzenu: 

 jako produktu pośredniego syntezy lub 

 jako rozpuszczalnika w zamkniętych procesach chemicznych w reakcjach 

chlorowania, lub 

 do celów produkcji 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzenu (TATB). 

 

Trichlorometan (chloroform) 

Związek ten stosowany jest powszechnie w farmacji, protetyce, sektorze medycznym 

chemii, w chemii organicznej i petrochemii. Nie jest produkowany w Polsce, jednak jest 

tu stosowany. Związek oznaczony jest w dyrektywie EQS jako substancja priorytetowa. 

Trichlorometan został wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie 

wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest 

zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja 

aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega 

ograniczeniom.  

Zgodnie z zapisami § 29 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 

ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 
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5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest wprowadzanie do obrotu 

detalicznego lub jakiegokolwiek innego obrotu dostępnego dla konsumentów, a także 

nieodpłatne przekazywanie konsumentom produktów zawierających jako składnik lub 

zanieczyszczenie m.in. chloroform. 

 

Trifluralina 

Trifluralina stosowana jest jako herbicyd doglebowy. Stosowana jest w uprawach roślin 

pastewnych, warzyw, roślin oleistych. Stosowanie jest dozwolone w Polsce. Związek 

oznaczony jest w dyrektywie EQS. jako substancja priorytetowa. 

 

Czterochlorek węgla   

Dawniej powszechnie stosowany był jako tani rozpuszczalnik, szczególnie często 

używany przy ekstrakcji tłuszczów i innych związków organicznych z roślin, a także jako 

dodatek do środków czystości, rozpuszczalnik do farb i klejów (m.in. butaprenu) oraz 

jako środek gaśniczy w "gaśnicach tetrowych". Obecnie jego źródłem w środowisku jest 

produkcja tetrachlorku węgla oraz innych chlorometanów przez chlorowanie metanu. 

Czterochlorek węgla został wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW 

w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin 

jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja 

aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega 

ograniczeniom.  Zgodnie z zapisami § 29 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 

produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest 

wprowadzanie do obrotu detalicznego lub jakiegokolwiek innego obrotu dostępnego dla 

konsumentów, a także nieodpłatne przekazywanie konsumentom produktów 

zawierających jako składnik lub zanieczyszczenie m.in. czterochlorek węgla. 

 

DDT 

DDT jest środkiem owadobójczym stosowanym obecnie jedynie w krajach trzeciego 

świata. W Polsce od lat 70-tych ubiegłego wieku obowiązuje zakaz jego produkcji 

oraz stosowania. Zakazany jest tez w pozostałych krajach członkowskich, a także 

w większości państw na świecie. 

 

Pestycydy cyklodienowe (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna) 

Związki te stosowane są jako środki ochrony gleby i ziarna, środek ochrony roślin. 

W Polsce istnieje zakaz zarówno produkcji, jak i stosowania tych związków.  

 

Trichloroetylen 

Substancja ta stosowana jest w produkcji atramentów, materiałów przylepnych, farb, 

emalii, gumy oraz odtłuszczania metali. W przeszłości był powszechnie używany do 

czyszczenia garderoby, oraz ze względu na właściwości narkotyczne jako anestetyk 

w chirurgii i położnictwie. Jest dopuszczona w Polsce do produkcji i stosowania. 
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Tetrachloroetylen 

Substancja ta stosowana jest w produkcji farb i klejów oraz odtłuszczaniu metali, 

wywabianiu plam i praniu na sucho. Jest dopuszczona w Polsce do produkcji 

i stosowania. 

4. Zebranie danych dotyczących substancji priorytetowych i innych 

zanieczyszczeń z monitoringu wód 

Na potrzeby realizacji niniejszego etapu pracy wykorzystano następujące źródła 

danych: 

 baza Access monitoringu wód GIOŚ, 

 zestawienia pojedynczych pomiarów w latach 2009 i 2011, wykonanych przez 

zewnętrzną firmę na zlecenie GIOŚ, 

 wyniki badań substancji priorytetowych pozyskane bezpośrednio od WIOŚ 

w Gdańsku, Bydgoszczy oraz Olsztynie. 

 

Jako podstawę postanowiono uznać  dane zawarte w bazie Access, jako jednolite 

w skali kraju źródło, w której zebrane są dane pochodzące ze wszystkich wojewódzkich 

inspektoratów ochrony środowiska, w jednakowej formie. 

 

Praca nad tworzeniem bazy danych wymagała szerokich konsultacji zarówno 

z GIOŚ, jak i poszczególnymi Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska. 

W związku z licznymi błędami i nieścisłościami oraz związaną z tym koniecznością 

pozyskiwania wyjaśnień i poprawek, jej tworzenie okazało się znacznie bardziej 

czasochłonne, niż byłoby w sytuacji, gdy dane byłyby jednoznaczne i praca polegałaby 

jedynie na ich wprowadzeniu do bazy. 

 

Podczas dokonywania przeglądu danych monitoringowych zaobserwowano 

gwałtowne zmiany stężeń niektórych substancji na przestrzeni lat 2008-2011. 

W pierwszych dwóch latach odnotowywano niepokojące podwyższenia stężeń 

niektórych substancji, a nawet przekroczenia środowiskowych norm jakości 

w punktach, gdzie w latach następnych, nie zanotowano występowania tychże 

substancji. Zaistniała sytuacja wymagała konsultacji wyników. Dane monitoringu  

przeprowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2008 

oraz 2009 uznane zostały, przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, za wyniki o niskiej wiarygodności 

w przypadku tego opracowania. Sytuacja ta spowodowana jest stosowaniem 

niejednorodnych metod pomiarów substancji priorytetowych przez laboratoria WIOŚ 

w tych latach. Zmiana narzędzi pomiarowych oraz  niejednokrotnie nieprawidłowe 

granice oznaczalności, mogły wskazywać na występowanie bardzo dużych przekroczeń 
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w danym punkcie monitoringowym, co nie miało odzwierciedlenia w danych 

dotyczących zrzutów oraz wynikach monitoringu w latach następnych - 2010 i 2011. 

 

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące części zawartych w ww. bazie 

wyników – np. duże różnice między wynikami w kolejnych latach, wysokiej zawartości 

substancji w zlewniach słabo zagospodarowanych antropogenicznie itp., zwrócono się 

dodatkowo bezpośrednio do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska 

o udostępnienie wyników badań. Po ich analizie stwierdzono szereg błędów w bazie 

Access, które w miarę możliwości zweryfikowano w bazie wykonanej na potrzeby 

niniejszego opracowania. 

 

Dane otrzymane od WIOŚ również w wielu przypadkach wymagały wyjaśnień 

i weryfikacji, w szczególności dotyczyło to lat 2008-2009. Różne inspektoraty stosowały 

wówczas różne formy zapisu wyników, które zmieniały się również w ciągu roku. Na 

przykład wyniki poniżej granicy oznaczalności były zapisywane w zależności od 

laboratorium i w zależności od roku: 

 poprzez dodanie znaku „<” przed wartością granicy oznaczalności, 

 jako 0, 

 jako wartość równa połowie granicy oznaczalności, 

 jako wartość równa granicy oznaczalności. 

Wyjaśnienia prowadzone były drogą mailową oraz telefoniczną. Poza szczegółowym 

wyjaśnieniem pojedynczych niespójnych wyników, zgodnie ze wskazaniami GIOŚ oraz 

WIOŚ, przy weryfikacji wyników zastosowano następujące zasady: 

 w przypadku różniących się wyników – należy brać pod uwagę wynik mniejszy, 

 w przypadku, gdy wszystkie wyniki w ciągu roku są takie same – wynik poniżej 

granicy oznaczalności, 

 w przypadku gdy są tylko 2 różne wartości wyników w ciągu roku – wynik 

poniżej granicy oznaczalności, która uległa zmianie w ciągu roku; zasada ta nie 

była jednak oczywista w przypadku jedynie 4 wyników w ciągu roku – 

przyjmowano wtedy wartość średnią, 

 w przypadku gdy wynik jest poniżej granicy oznaczalności, która jest wyższa od 

wartości dopuszczalnej – wynik należy pominąć w analizie. 

 

Ostatni wymieniony przypadek jest powszechny, szczególnie w przypadku metali 

ciężkich, lecz również dla innych substancji, np.: 

- w 2011 roku granica oznaczalności dla kadmu wynosiła 0,5 lub 0,4 μg/l, przy 

wartości dopuszczalnej 0,08 μg/l we wszystkich punktach monitoringowych, 

gdzie prowadzone były badania, 

 w 2011 roku granica oznaczalności dla chloropiryfosu wynosiła dla wielu 

punktów 0,1 μg/l, przy wartości dopuszczalnej 0,03 μg/l, 

 w 2008 i 2009 roku granica oznaczalności dla rtęci wynosiła dla większości 

punktów 0,5 μg/l, przy wartości dopuszczalnej 0,05 μg/l. 
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5. Zebranie informacji na temat wielkości emisji i stężeń substancji 

priorytetowych i innych zanieczyszczeń w regionie wodnym 

Dolnej Wisły 

W roku 2012 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wykonał 

opracowanie, którego elementem była m.in. identyfikacja punktowych źródeł 

zanieczyszczeń wód: „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz 

z oceną wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie 

wodnym Dolnej Wisły” – Pectore-Eco Sp. z o.o. 2012 r., które zostało wykorzystane 

w niniejszej pracy m.in. przy identyfikacji lokalizacji poszczególnych zakładów. 

 

Zakłady, które rzeczywiście odprowadzają do wód substancje priorytetowe 

zidentyfikowano na podstawie danych o wielkościach emisji z Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) oraz urzędów marszałkowskich. 

 

Na podstawie bazy danych utworzonej w ramach wymienionego wyżej 

opracowania możliwa była lokalizacja większości źródeł emisji substancji 

priorytetowych w zlewniach poszczególnych punktów pomiarowo-kontrolnych. 

W przypadku emisji, które nie są zawarte w wymienionym wyżej opracowaniu, 

zlokalizowano je na podstawie informacji o miejscowości i/lub odbiorniku. 

W trakcie realizacji prac, po analizie dostępnych danych, nie stwierdzono 

potrzeby przeprowadzenia ankietyzacji. Od urzędów marszałkowskich oraz GIOŚ 

(PRTR) otrzymano kompletne dane dotyczące wielkości zrzutów poszczególnych 

substancji, które były raportowane przez poszczególne zakłady w latach 2008-2011. 

Wszystkie zakłady zrzucające do wód poszczególne substancje, muszą mieć je ujęte 

w pozwoleniu wodnoprawnym bądź zintegrowanym, mają też obowiązek składania 

cyklicznych raportów o wielkości zrzutu w celu naliczenia opłat za korzystanie ze 

środowiska. W związku z powyższym szukanie zakładów zrzucających do wód 

substancje priorytetowe i nie raportujących tych zrzutów do odpowiednich organów 

byłoby bezcelowe. 

6. Sporządzenie bazy danych dotyczącej wielkości emisji i stężeń 

zanieczyszczeń 

Punkty pomiarowo-kontrolne, w których prowadzony był monitoring substancji 

priorytetowych zestawiono w załączniku 1 do niniejszego opracowania, w tabelach 

excel (cieki.xls, jeziora.xls oraz wody_przybrzeżne_przejściowe.xls), zawierających 

wszystkie informacje wymagane zgodnie z wzorem karty charakterystyki zawartej 

w „Przewodniku…”. Odrębne tabele zostały utworzone dla punktów monitoringowych 

na ciekach, jeziorach oraz wodach przybrzeżnych i przejściowych. 

Wykaz punktowych emisji, w których stwierdzono występowanie substancji 

priorytetowych zestawiono również w załączniku 1, w tabeli excel zawierającej 
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wszystkie informacje wymagane zgodnie z wzorem karty charakterystyki zawartej 

w „Przewodniku…”. 

 

Dane dotyczące obszarowych źródeł zanieczyszczeń nie zostały umieszczone 

w analogicznych tabelach – jest to niemożliwe ze względu na ich różnorodność oraz 

brak możliwości jednoznacznego ich skwantyfikowania. W związku z powyższym 

zostały one scharakteryzowane jedynie w sposób opisowy w załączniku 3 do niniejszego 

opracowania. 

 

Do tabel zawierających dane monitoringowe oraz o punktowych źródłach 

zanieczyszczeń został dołączony generator kart charakterystyk – aplikacja 

umożliwiająca wygenerowanie z arkuszy xls kart charakterystyk dla dowolnego punktu 

monitoringowego, bądź punktowego źródła zanieczyszczeń. Karty charakterystyk 

generowane są w formacie MS Word, zgodnie z dołączonymi do generatora szablonami. 

Do generatora dołączona jest również instrukcja użytkownika.  

Z uwagi na uwarunkowania, polegające na ograniczonej liczbie kolumn 

w arkuszach w formacie xls, wymaganym przez Zamawiającego, w poszczególnych 

plikach z danymi znajduje się większa liczba arkuszy. W plikach z danymi 

monitoringowymi (cieki.xls, jeziora.xls oraz wody_przybrzeżne_przejściowe.xls) dane 

dotyczące stężeń poszczególnych substancji znajdują się w 2 kolejnych arkuszach, zaś 

w pliku z danymi o źródłach zanieczyszczeń (punktowe_źródła_zanieczyszczeń.xls) – 

w 4 kolejnych arkuszach. 

7. Ranking substancji priorytetowych i innych substancji na 

podstawie danych z monitoringu jakości wód powierzchniowych 

Ranking substancji priorytetowych na podstawie danych z monitoringu 

sporządzono zgodnie z wytycznymi wskazanymi w „Przewodniku…”, w trzech etapach: 

 

Etap 1 – wyznaczenie częstości występowania przekroczeń średniorocznych wartości 

środowiskowych norm jakości (wyrażonej w procentach) w stosunku do wykonanej 

liczby oznaczeń poszczególnych substancji we wszystkich punktach monitoringowych 

i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności malejącej. 

 

Etap 2 – wyznaczenie częstości występowania (wyrażonej w procentach) 

poszczególnych substancji w stosunku do całkowitej wykonanej liczby oznaczeń we 

wszystkich punktach monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności 

malejącej.  

 

Etap 3 – naniesienie na listę rankingową substancji, które nie zostały sklasyfikowane 

w 1 i 2 etapie – czyli substancji, które we wszystkich badanych punktach występowały 

poniżej granicy wykrywalności, bądź nie były w ogóle badane. 
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Zgodnie z definicją w „Przewodniku…” w sporządzonym zgodnie z powyżej 

opisanymi krokami rankingu pod pojęciem występowania należy rozumieć oznaczone 

średnioroczne stężenia danej substancji większe niż granica wykrywalności wyznaczona 

dla stosowanej procedury analitycznej, ale nieprzekraczające maksymalnych i średnich 

wartości środowiskowych norm jakości. 

W tabelach nr 1 do 4 przedstawiono ranking substancji dla regionu wodnego 

Dolnej Wisły. W rankingach uwzględniono, zgodnie z „Przewodnikiem…” wszystkie 

badane substancje, jednak zdaniem autorów podczas wnioskowania na temat 

„ważności” substancji, należy pominąć substancje, które były badane w niewielkiej 

liczbie punktów pomiarowo-kontrolnych. Przykładem może być badanie związków 

tributylocyny w 2011 roku – jeżeli substancja była badana jedynie w 2 punktach i obu 

tych punktach jej zawartość przekroczyła wartość graniczną, oznacza to częstość 

przekroczeń 100%, co stawia substancję na 1 miejscu w rankingu. Wynik taki nie 

świadczy jednak o tym, iż substancja ta jest rzeczywiście problemem w skali całego 

regionu wodnego. 

 

Przypadki, gdzie taka sytuacja wystąpiła to: 

 kadm i jego związki w 2009 roku – oznaczany w 2 punktach, w obu przekroczenie 

wartości dopuszczalnej, 

 kadm i jego związki w 2010 roku – oznaczany w 2 punktach, w jednym 

przekroczenie wartości dopuszczalnej, 

 związki tributylocyny w 2011 roku - oznaczane w 2 punktach, w obu 

przekroczenie wartości dopuszczalnej. 

 

Oceniając przekroczenia wartości granicznych substancji, przyjęto wartości 

graniczne zgodnie z aktualnie obowiązującą Dyrektywą 2008/105/WE w sprawie 

środowiskowych norm jakości. Jest to podejście inne niż w „Przewodniku…”, w którym 

przyjęto wartości graniczne zgodne z propozycją Parlamentu Europejskiego dot. zmian 

w niniejszej Dyrektywie, z 31 stycznia 2012 r. Wartości zgodne z propozycją zmian są 

dość znacząco zaostrzone w stosunku do Dyrektywy.  

Zdaniem autorów, oceniając zawartość substancji w wodach na podstawie badań 

monitoringowych w latach 2008-2011 należy stosować przepisy obowiązujące w tym 

okresie, nie zaś przepisy planowane do wprowadzenia. 
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Tabela nr 1. Ranking substancji priorytetowych w regionie wodnym Dolnej Wisły w roku 

2008 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska 

uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 

 

Nr Nazwa substancji 
Liczba 

oznaczeń 

Liczba 
punktów 
powyżej 
granicy 

wykrywalności, 
lecz poniżej 

wartości 
granicznych 

Częstość 
występowania 

[%] 

Liczba 
przekroczeń 

powyżej 
wartości 

granicznych 

Częstość 
przekroczeń 

[%] 

ETAP 1 
1 Rtęć i jej związki 11 3 27,3 4 36,4 

2 

suma  
benzo(g.h.i)perylen + 
Indeno(1,2,3-cd)piren 

20 2 10,0 7 35,0 

4 Kadm i jego związki 7 0 0,0 2 28,6 
6 Ołów i jego związki 36 18 50,0 1 2,8 

ETAP 2 
7 Całkowite DDT 11 9 81,8 0 0,0 
8 Benzo(a)piren 37 27 73,0 0 0,0 

9 

suma 
Benzo(b)fluoranten + 
Benzo(k)fluoranten 

19 13 68,4 0 0,0 

10 para-para-DDT 7 4 57,1 0 0,0 
11 Naftalen 19 10 52,6 0 0,0 
12 Fluoranten 18 9 50,0 0 0,0 

13 
Trichlorometan 
(chloroform) 

11 5 45,5 0 0,0 

3 Czterochlorek węgla 12 4 33,3 0 0,0 
14 pestycydy cyklodienowe 19 6 31,6 0 0,0 
15 Nikiel i jego związki 43 11 25,6 0 0,0 
16 Heksachlorocykloheksan 18 4 22,2 0 0,0 
17 Pentachlorobenzen 15 2 13,3 0 0,0 
18 Heksachlorobenzen 12 1 8,3 0 0,0 
5 Endosulfan 16 1 6,3 0 0,0 

19 Antracen 16 1 6,3 0 0,0 
ETAP 3 

20 Benzen 16 0 0,0 0 0,0 
21 Trichlorobenzen 16 0 0,0 0 0,0 
22 Atrazyna 12 0 0,0 0 0,0 
23 Dichlorometan 12 0 0,0 0 0,0 
24 Heksachlorobutadien 12 0 0,0 0 0,0 
25 1,2-dichloroetan 10 0 0,0 0 0,0 
26 Tetrachloroetylen 7 0 0,0 0 0,0 
27 Trichloroetylen 5 0 0,0 0 0,0 
28 Alachlor 0 0 nd 0 nd 
29 Bromowany difenyloeter 0 0 nd 0 nd 
30 Alkany, C10-13 i chloro 0 0 nd 0 nd 
31 Chlorfenwinfos 0 0 nd 0 nd 
32 Chloropyrifos 0 0 nd 0 nd 

33 
Ftalan di(2-
etyloheksylu) (DEHP) 

0 0 nd 0 nd 

34 Diuron 0 0 nd 0 nd 
35 Izoproturon 0 0 nd 0 nd 

36 
Nonylofenol (4-
nonylofenol) 

0 0 nd 0 nd 

37 

Oktylofenol (4-(1,1',3,3' - 
tetrametylobutylo)-
fenol)) 

0 0 nd 0 nd 

38 Pentachlorofenol 0 0 nd 0 nd 
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39 Symazyna 0 0 nd 0 nd 

40 
Związki tributylocyny 
(kation tributylocyny) 

0 0 nd 0 nd 

41 Trifluralina 0 0 nd 0 nd 

 

 

Tabela nr 2. Ranking substancji priorytetowych w regionie wodnym Dolnej Wisły w roku 

2009 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska 

uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 

 

Nr Nazwa substancji 
Liczba 

oznaczeń 

Liczba punktów 
powyżej granicy 
wykrywalności, 

lecz poniżej 
wartości 

granicznych  

Częstość 
występowania 

[%] 

Liczba 
przekroczeń 

powyżej 
wartości 

granicznych 

Częstość 
przekroczeń 

[%] 

ETAP 1 
1 Rtęć i jej związki 7 0 0,0 7 100,0 
2 Kadm i jego związki 2 0 0,0 2 100,0 

3 

suma  
benzo(g.h.i)perylen + 
Indeno(1,2,3-cd)piren 

25 16 64,0 8 32,0 

4 Chloropyrifos 4 0 0,0 1 25,0 
5 Chlorfenwinfos 19 0 0,0 1 5,3 

ETAP 2 
6 para-para-DDT 20 20 100 0 0,0 
7 Naftalen 18 15 83,3 0 0,0 

8 
suma Benzo(b)fluoranten 
+ Benzo(k)fluoranten 

19 15 78,9 0 0,0 

9 Benzo(a)piren 27 18 66,7 0 0,0 
10 Fluoranten 24 13 54,2 0 0,0 

11 
Trichlorometan 
(chloroform) 

22 11 50,0 0 0,0 

12 Antracen 19 9 47,4 0 0,0 
13 pestycydy cyklodienowe 19 8 42,1 0 0,0 
14 Całkowite DDT 10 4 40,0 0 0,0 
15 Ołów i jego związki 43 12 27,9 0 0,0 
16 Trichloroetylen 16 4 25,0 0 0,0 
17 Pentachlorofenol 9 2 22,2 0 0,0 
18 Nikiel i jego związki 46 10 21,7 0 0,0 
19  Heksachlorocykloheksan 10 2 20,0 0 0,0 
20 Czterochlorek węgla 16 3 18,8 0 0,0 

21 
Ftalan di(2-etyloheksylu) 
(DEHP) 

12 2 16,7 0 0,0 

22 Endosulfan 13 2 15,4 0 0,0 
23  Trichlorobenzen 21 3 14,3 0 0,0 
24 Tetrachloroetylen 16 2 12,5 0 0,0 
25 Trifluralina 8 1 12,5 0 0,0 
26 Dichlorometan 17 2 11,8 0 0,0 
27 Heksachlorobenzen 22 2 9,1 0 0,0 
28 Pentachlorobenzen 22 2 9,1 0 0,0 
29 Atrazyna 14 1 7,1 0 0,0 
30 Benzen 15 1 6,7 0 0,0 
31 Symazyna 15 1 6,7 0 0,0 

ETAP 3 
32 1,2-dichloroetan 15 0 0,0 0 0,0 
33 Heksachlorobutadien 11 0 0,0 0 0,0 

34 
Nonylofenol (4-
nonylofenol) 

7 0 0,0 0 0,0 

35 Alachlor 3 0 0,0 0 0,0 
36 Izoproturon 3 0 0,0 0 0,0 
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37 

Oktylofenol (4-(1,1',3,3' - 
tetrametylobutylo)-
fenol)) 

3 0 0,0 0 0,0 

38 Bromowany difenyloeter 0 0 nd 0 nd 
39 Alkany, C10-13 i chloro 0 0 nd 0 nd 
40 Diuron 0 0 nd 0 nd 

41 
Związki tributylocyny 
(kation tributylocyny) 

0 0 nd 0 nd 

 

 

Tabela nr 3. Ranking substancji priorytetowych w regionie wodnym Dolnej Wisły w roku 

2010 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska 

uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 

 

Nr Nazwa substancji 
Liczba 

oznaczeń 

Liczba punktów 
powyżej granicy 
wykrywalności, 

lecz poniżej 
wartości 

granicznych 

Częstość 
występowania 

[%] 

Liczba 
przekroczeń 

powyżej 
wartości 

granicznych 

Częstość 
przekroczeń 

[%] 

ETAP 1 
1 Kadm i jego związki 2 0 0,0 1 50,0 

2 
suma  benzo(g.h.i)perylen 
+ Indeno(1,2,3-cd)piren 

11 2 18,2 4 36,4 

ETAP 2 
3 Rtęć i jej związki 25 25 100,0 0 0,0 
4 Benzo(a)piren 11 9 81,8 0 0,0 

5 
suma Benzo(b)fluoranten 
+ Benzo(k)fluoranten 

11 9 81,8 0 0,0 

6 Ołów i jego związki 16 4 25,0 0 0,0 
ETAP 3 

7 pestycydy cyklodienowe 1 0 0,0 0 0,0 
8 Pentachlorobenzen 1 0 0,0 0 0,0 
9 Alachlor 0 0 nd 0 nd 

10 Antracen 0 0 nd 0 nd 
11 Atrazyna 0 0 nd 0 nd 
12 Benzen 0 0 nd 0 nd 
13 Bromowany difenyloeter 0 0 nd 0 nd 
14  Czterochlorek węgla 0 0 nd 0 nd 
15 Alkany, C10-13 i chloro 0 0 nd 0 nd 
16 Chlorfenwinfos 0 0 nd 0 nd 
17 Chloropyrifos 0 0 nd 0 nd 
18 Całkowite DDT 0 0 nd 0 nd 
19 para-para-DDT 0 0 nd 0 nd 
20 1,2-dichloroetan 0 0 nd 0 nd 
21 Dichlorometan 0 0 nd 0 nd 

22 
Ftalan di(2-etyloheksylu) 
(DEHP) 

0 0 nd 0 nd 

23 Diuron 0 0 nd 0 nd 
24 Endosulfan 0 0 nd 0 nd 
25 Fluoranten 0 0 nd 0 nd 
26 Heksachlorobenzen 0 0 nd 0 nd 
27 Heksachlorobutadien 0 0 nd 0 nd 
28 Heksachlorocykloheksan 0 0 nd 0 nd 
29 Izoproturon 0 0 nd 0 nd 
30 Naftalen 0 0 nd 0 nd 

31 
Nonylofenol (4-
nonylofenol) 

0 0 nd 0 nd 

32 

Oktylofenol (4-(1,1',3,3' - 
tetrametylobutylo)-
fenol)) 0 0 

nd 
0 

nd 
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33 Pentachlorofenol 0 0 nd 0 nd 
34 Symazyna 0 0 nd 0 nd 
35 Tetrachloroetylen 0 0 nd 0 nd 
36 Trichloroetylen 0 0 nd 0 nd 

37 
Związki tributylocyny 
(kation tributylocyny) 0 0 

nd 
0 

nd 

38 Trichlorobenzen 0 0 nd 0 nd 

39 
 Trichlorometan 
(chloroform) 0 0 

nd 
0 

nd 

40 Trifluralina 0 0 nd 0 nd 

 

 

Tabela nr 4. Ranking substancji priorytetowych w regionie wodnym Dolnej Wisły w roku 

2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska 

uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 

 

Nr Nazwa substancji 
Liczba 

oznaczeń 

Liczba punktów 
powyżej granicy 
wykrywalności, 

lecz poniżej 
wartości 

granicznych 

Częstość 
występowania 

[%] 

Liczba 
przekroczeń 

powyżej 
wartości 

granicznych 

Częstość 
przekroczeń 

[%] 

ETAP 1 

1 
Związki tributylocyny 
(kation tributylocyny) 2 0 

0,0 
2 

100,0 

2 
suma  benzo(g.h.i)perylen 
+ Indeno(1,2,3-cd)piren 

32 12 37,5 4 12,5 

ETAP 2 

3 
suma Benzo(b)fluoranten 
+ Benzo(k)fluoranten 

28 23 82,1 0 0,0 

4 Fluoranten 27 22 81,5 0 0,0 
5 Benzo(a)piren 31 25 80,6 0 0,0 
6 Rtęć i jej związki 30 21 70,0 0 0,0 

7 

 Oktylofenol (4-(1,1',3,3' - 
tetrametylobutylo)-
fenol)) 

18 10 55,6 0 0,0 

8 Antracen 27 9 33,3 0 0,0 
9 Nikiel i jego związki 36 11 30,6 0 0,0 

10 
Ftalan di(2-etyloheksylu) 
(DEHP) 

23 7 30,4 0 0 

11 Izoproturon 14 4 28,6 0 0,0 
12 Ołów i jego związki 37 10 27,0 0 0,0 
13 Diuron 15 3 20,0 0 0,0 
14 Naftalen 27 5 18,5 0 0,0 
15 Atrazyna 27 5 18,5 0 0,0 
16 Symazyna 27 5 18,5 0 0,0 
17 Alachlor 9 1 11,1 0 0,0 
18 Heksachlorocykloheksan 28 3 10,7 0 0,0 
19 Całkowite DDT 11 1 9,1 0 0,0 
20 para-para-DDT 11 1 9,1 0 0,0 
21 Tetrachloroetylen 27 1 3,7 0 0,0 

22 
Trichlorometan 
(chloroform) 

27 1 3,7 0 0,0 

ETAP 3 
23 pestycydy cyklodienowe 29 0 0,0 0 0,0 
24 1,2-dichloroetan 28 0 0,0 0 0,0 
25 Czterochlorek węgla 27 0 0,0 0 0,0 
26 Dichlorometan 27 0 0,0 0 0,0 
27 Trichloroetylen 27 0 0,0 0 0,0 
28 Trichlorobenzen 27 0 0,0 0 0,0 
29 Benzen 25 0 0,0 0 0,0 
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30 Chlorfenwinfos 23 0 0,0 0 0,0 
31 Heksachlorobenzen 22 0 0,0 0 0,0 
32 Trifluralina 15 0 0,0 0 0,0 
33 Endosulfan 13 0 0,0 0 0,0 
34 Alkany, C10-13 i chloro 10 0 0,0 0 0,0 
35 Pentachlorobenzen 9 0 0,0 0 0,0 
36 Heksachlorobutadien 8 0 0,0 0 0,0 
37 Chloropyrifos 7 0 0,0 0 0,0 
38 Pentachlorofenol 1 0 0,0 0 0,0 
39 Bromowany difenyloeter 0 0 nd 0 nd 
40 Kadm i jego związki 0 0 nd 0 nd 

41 
Nonylofenol (4-
nonylofenol) 

0 0 nd 0 nd 

 

Skrót nd w powyższych tabelach oznacza nie dotyczy – wpisano w przypadkach, gdy 

substancja nie była badana, więc nie można obliczyć częstości występowania i częstości 

przekroczeń. 

 

Analizując rankingi dla poszczególnych lat można zauważyć występującą 

prawidłowość. Jeżeli pominiemy przy analizie substancje, dla których wykonane zostały 

jedynie pojedyncze badania, pozostałe substancje w czołówce rankingu to metale ciężkie 

oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Jest to wynik dość przewidywalny, 

gdyż substancje te są szeroko stosowane w przemyśle, bądź w gospodarstwach 

domowych. W dalszej części, dotyczącej porównania ilości substancji w wodach oraz ich 

źródeł, szerzej zostaną omówione potencjalne ich źródła. 

8. Ranking substancji priorytetowych i innych substancji na 

podstawie wielkości emisji ze źródeł punktowych 

Ranking substancji priorytetowych na podstawie wielkości emisji został 

wykonany zgodnie z „Przewodnikiem…”. Substancje zostały uszeregowane w kolejności 

malejącej według sumarycznej wielkości zrzutów w regionie, odrębnie dla każdego roku 

w okresie 2008-2011. Wyniki rankingu przedstawiono w tabelach nr 5 do nr 8. 

Tabela nr 5. Ranking substancji priorytetowych na podstawie emisji w 2008 roku (źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych z PRTR oraz urzędów marszałkowskich). 

Nazwa substancji 
Całkowity ładunek w 

2008 roku [kg] 
Ołów i jego związki 2682,681 

Nikiel i jego związki 2127,616 

1,2-dichloroetan 691 

Benzen 640 

Kadm i jego związki 466,799 

Trichlorometan (chloroform) 345,3 

Heksachlorocykloheksan 112,307 

Rtęć i jej związki 66,163 

Tetrachloroetylen 58,095 
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Tabela nr 6. Ranking substancji priorytetowych na podstawie emisji w 2009 roku (źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych z PRTR oraz urzędów marszałkowskich). 

Nazwa substancji 
Całkowity ładunek w 

2009 roku [kg] 
Nikiel i jego związki 1908,143 

Ołów i jego związki 516,978 

1,2-dichloroetan 339,123 

Trichlorometan (chloroform) 134,855 

Kadm i jego związki 88,63 

Rtęć i jej związki 59,775 

Heksachlorocykloheksan 40,21 

Czterochlorek węgla 14,43 

Pentachlorofenol 3,462 

Heksachlorobutadien 3,44 

 

 

Tabela nr 7. Ranking substancji priorytetowych na podstawie emisji w 2010 roku (źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych z PRTR oraz urzędów marszałkowskich). 

Nazwa substancji 
Całkowity ładunek w 

2010 roku [kg] 
Nikiel i jego związki 1545,336 

Ołów i jego związki 621,388 

1,2-dichloroetan 458,187 

Kadm i jego związki 136,328 

Trichlorometan (chloroform) 103,527 

Rtęć i jej związki 50,953 

Tetrachloroetylen 16,106 

Czterochlorek węgla 15,48 

Trichloroetylen 6,535 

 

 

Tabela nr 8. Ranking substancji priorytetowych na podstawie emisji w 2011 roku (źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych z PRTR oraz urzędów marszałkowskich). 

Nazwa substancji 
Całkowity ładunek w 

2011 roku [kg] 

Nikiel i jego związki 1514,253 

Ołów i jego związki 574,919 

1,2-dichloroetan 334,125 

Kadm i jego związki 64,844 

Trichlorometan (chloroform) 62,84 

Rtęć i jej związki 45,357 

Tetrachloroetylen 30,1 

Czterochlorek węgla 13,16 

Pentachlorofenol 3,54 
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9. Sporządzenie wykazu substancji priorytetowych oraz innych 

zanieczyszczeń, dla których przekroczone zostały normy jakości 

Wykaz substancji priorytetowych, dla których przekroczone zostały 

środowiskowe normy jakości sporządzono odrębnie dla cieków, jezior oraz wód 

przejściowych. Dla wód przybrzeżnych nie stwierdzono przekroczeń substancji. Zgodnie 

z ustaleniami z Zamawiającym, wykazy te maja postać listy jednolitych części wód wraz 

z wymienionymi substancjami, dla których w którymkolwiek roku analizowanego 

okresu zaobserwowano przekroczenia. Wykazy te zawarto w formacie excel 

w załączniku 5 do niniejszego opracowania, a także w tabelach poniżej. Kolorem 

czerwonym w tabeli zaznaczono wartości przekraczające środowiskowe normy jakości. 

Na mapach zobrazowano jednolite części wód, w których występowały przekroczenia 

środowiskowych norm jakości jakichkolwiek substancji. 

 

Tabela nr 9. Wykaz substancji priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających, 

dla których zostały przekroczone środowiskowe normy jakości, występujących w ciekach 

(źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska 

uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska) 

nazwa JCW kod JCW substancja nazwa ppk 
średnie stężenie [µg/l] 

2008 2009 2010 2011 

Motława od 
dopł. z 

Lubiszewa do 
ujścia wraz z 
Radunią od 

Kanału 
Raduńskiego do 
ujścia i Kłodawą 

od Styny do 
ujścia 

PLRW2000048699 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Motława - 
Gdańsk (ul. 
Olszyńska) 

0,0032 bd bd bd 

Nogat PLRW200005299 
Kadm i jego 

związki 
Nogat - 

Kępa Dolna 
0,3 bd bd bd 

Gizela PLRW20001728549 

Kadm i jego 
związki 

Gizela w 
Zajączkach 

bd 0,3 bd bd 

Rtęć i jej związki 
Gizela w 

Zajączkach 
bd 0,06 bd bd 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Gizela w 
Zajączkach 

bd 0,02 bd bd 

Kisewska Struga 
PLRW20001747632

9 
Rtęć i jej związki 

Kisewska 
Struga - 

Nowa Wieś 
Lęborska 

bd 0,5535 bd bd 

Kacza PLRW20001747989 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Kacza - 
Gdynia 

bd 0,014 0,0073 0,001 
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Tążyna od Kan. 
Parchańskiego 

do ujścia 
PLRW20001927969 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Tążyna - 
ujście do 

Wisły, 
Wołuszewo 

0 0,0048 bd <0,001 

Ruziec od dopł. z 
jez. Ugoszcz do 

ujścia 
PLRW20001928949 

Chlorfenwinfos 

Ruziec - 
ujście do 
Drwęcy, 
Dulnik 

bd 0,15 bd <0,1 

Chloropiryfos 

Ruziec - 
ujście do 
Drwęcy, 
Dulnik 

bd 0,1409 bd bd 

Rtęć i jej związki 

Ruziec - 
ujście do 
Drwęcy, 
Dulnik 

bd 0,3 bd 0,033 

Brda od 
wypływu z jez. 
Końskiego do 

wpływu do jez. 
Charzykowskieg

o 

PLRW20001929219 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Brda - 
Kopernica 

bd 0,003 0 0,00067 

Osa od wypływu 
z jez. Trupel do 
wpływu do jez. 

Płowęż 

PLRW20001929655
9 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Osa - 
powyżej 

jez. Płowęż, 
Partęczyny 

0,003 bd bd bd 

Piesienica od 
dopł. z jez. 

Semlińskiego do 
ujścia 

PLRW20001929869 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Piesienica - 
Nowa Wieś 

Rzeczna 
bd bd 0,0038 bd 

Janka od Liski do 
ujścia 

PLRW20001929889 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Janka - 
Brody 

Pomorskie 
bd 0,002 0,0142 bd 

Wierzyca od 
Wietcisy do 

ujścia 
PLRW20001929899 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Wierzyca - 
Gniew 

bd bd 0,00502 0 

Słupia od 
wypływu ze zb. 

Krzynia do 
Kamieńca 

PLRW20001947291 
Kadm i jego 

związki 
Słupia - 

Charnowo 
0,45 bd <0,4 <0,4 

Łeba od Dębnicy 
do Pogorzelicy 

PLRW20001947639 Rtęć i jej związki 
Łeba - 

Bożepole 
Wielkie 

<0,5 0,5168 bd bd 

Drwęca od Jez. 
Drwęckiego do 

Brodniczki 
PLRW20002028779 

Kadm i jego 
związki 

Drwęca - 
Samborowo 

bd 0,10025 bd <0,3 

Rypienica od 
dopł. z jez. 

Długiego do 
ujścia 

PLRW20002028899 

Rtęć i jej związki 

Rypienica - 
ujście do 
Drwęcy, 
Łapinóż 

1,1 bd bd 0,045 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Rypienica - 
ujście do 
Drwęcy, 
Łapinóż 

0,0023 bd bd <0,001 



„Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których 
zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej Wisły” 

 

32 

 

Drwęca od 
Brodniczki do 

ujścia 
PLRW20002028999 

Ołów i jego 
związki 

Drwęca - 
ujście wody 

pitnej dla 
Torunia, 
Młyniec 

7,9 bd 1 <2,0 

Drwęca od 
Brodniczki do 

ujścia 
PLRW20002028999 

Rtęć i jej związki 

Drwęca - 
ujście wody 

pitnej dla 
Torunia, 
Młyniec 

<0,5 0,3 bd 0,0425 

Drwęca - 
ujście do 

Wisły, 
Złotoria 

<0,5 0,3 bd 0,027 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Drwęca - 
ujście do 

Wisły, 
Złotoria 

0,0053 0,001 bd <0,001 

Związki 
tributylocyny 

Drwęca - 
ujście do 

Wisły, 
Złotoria 

bd bd bd 0,0006 

Brda od 
wypływu z jez. 
Kosobudno do 
wpływu do zb. 

Koronowo 

PLRW20002029259
9 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Brda - Piła 
Młyn 

0,0123 bd bd 0,0012 

Brda - Rytel bd 0,057 bd bd 

Brda od 
wypływu ze zb. 

Smukała do 
ujścia 

PLRW20002029299
9 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Brda - 
poniżej 

Zbiornika 
Smukała, 

Wod 
Smukała, 

Bydgoszcz 

0,0023 bd bd 0,00205 

Brda - Jaz 
Czersko 
Polskie, 

Bydgoszcz 

0,0018 0,0174 bd 0,0041 

Bukowina od 
wypływu z jez. 
Kamienickiego 

do ujścia 

PLRW20002047429 Rtęć i jej związki 
Bukowina - 
Siemirowic

e 
0,9 bd bd bd 

Łupawa od 
Bukowiny do 
Darżyńskiej 

Strugi 

PLRW20002047435 
Związki 

tributylocyny 
Łupawa - 
Poganice 

bd bd bd 0,00048 

Pasłęka od 
wypływu z jez. 

Sarąg do Marąga 
z jez.Łęguty, Isąg 

PLRW2000205631 Rtęć i jej związki 
Pasłęka - 

Pelnik 
0,1 bd bd bd 

Pasłęka od 
wypływu ze zb. 
Pierzchały do 

ujścia 

PLRW20002056999 
Kadm i jego 

związki 

Nowa 
Pasłęka 
(reper) 

0 < 0,5 0,12025 <0,3 

Wisła od Wdy do 
ujścia 

PLRW20002129999 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Wisła - 
Sartowice 

0,0093 0,003 bd bd 



„Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których 
zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej Wisły” 

 

33 

 

Łeba od 
Pogorzelicy do 
wypływu z jez. 

Łebsko 

PLRW20002447679
9 

suma  
benzo(g.h.i)peryle
n + Indeno(1,2,3-

cd)piren 

Łeba - 
Izbica 

bd 0,01 bd bd 

Łeba do Dębnicy 
bez Dębnicy 

PLRW20002547611
9 

Rtęć i jej związki 
Łeba - 

Cieszenie 
1,2 0,5295 bd bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 1. Jednolite części wód rzek, w których zostały przekroczone środowiskowe 

normy jakości (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony 

Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 
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Tabela nr 10. Wykaz substancji priorytetowych oraz innych substancji 

zanieczyszczających, dla których zostały przekroczone środowiskowe normy jakości, 

występujących w jeziorach (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji 

Ochrony Środowiska 

nazwa JCW kod JCW substancja 
średnie stężenie [µg/l] 

2008 2009 2010 2011 

Płaskie 
(k.jez.Jeziorak) 

PLLW20120 

Kadm i jego związki 0,233 bd 0,011 bd 

Całkowite DDT 0,027 bd 0,0071 bd 

para-para-DDT 0,022 bd 0,0026 bd 

Rtęć i jej związki 0,06 bd 0,03 bd 

Dąbrowa Wielka 
(Duża Woda) 

PLLW20134 

Kadm i jego związki 
0,2 bd bd bd 

Rtęć i jej związki 
 
 
 

0,056 bd bd bd 

0,062 bd bd bd 

0,055 bd bd bd 

Skarlińskie PLLW20174 Rtęć i jej związki 0,055 bd bd bd 

Wielkie 
Partęczyny 

PLLW20175 
Kadm i jego związki 

0,27 bd bd bd 

Bachotek PLLW20189 Fluoranten bd bd 0,91 bd 

Gwiazdy PLLW20317 Kadm i jego związki bd bd 0,21 bd 

Stelchno 
(Stelchna) 

PLLW20542 

suma  
benzo(g.h.i)perylen + 
Indeno(1,2,3-cd)piren 

 
 

0,0021 
 
 

bd 
 
 

bd 
 
 

bd 
 
 

Przywidzkie 
Wielkie 

(Przywidzkie 
Duże) 

PLLW20679 

suma  
benzo(g.h.i)perylen + 
Indeno(1,2,3-cd)piren 

 

bd 
 
 

bd 
 
 

0,0062 
 
 

bd 
 
 

Sumińskie (w 
zl.Wierzycy) 

PLLW20697 
Ftalan di(2-

etyloheksylu) (DEHP) 
 

bd < 1,3 1,33 bd 

Dzierzgoń PLLW20764 Diuron bd bd bd 0,43 

Węgorzyno PLLW20962 

suma  
benzo(g.h.i)perylen + 
Indeno(1,2,3-cd)piren 

 
 0,0025 bd bd bd 

Świętajno 
(Naterskie, na 

SW od Olsztyna) 
PLLW30339 

Rtęć i jej związki 
0,059 bd bd bd 

suma  
benzo(g.h.i)perylen + 
Indeno(1,2,3-cd)piren 

 0,01 bd bd bd 

Wukśniki 
(Wuksniki) 

PLLW30359 

Kadm i jego związki 
 

0,1 bd 0,145 bd 

Heksachlorocykloheksan 
 

0,0292 bd 0,001 bd 

Rtęć i jej związki 0,0532 bd <0,06 bd 
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Rysunek nr 2. Jednolite części wód jezior, w których zostały przekroczone środowiskowe 

normy jakości (źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony 

Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 
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Tabela nr 11. Wykaz substancji priorytetowych oraz innych substancji 

zanieczyszczających, dla których zostały przekroczone środowiskowe normy jakości, 

występujących w wodach przejściowych (źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska). 

nazwa JCW kod JCW 
nazwa 

ppk 
substancja 

średnie stężenie [µg/l] 

2008 2009 2010 2011 

Zalew Pucki PLTW II WB 2 T6  

Kadm i jego 
związki 

bd bd bd 0,66 

Nonylofenol bd bd bd 1,667 

Oktylofenol bd bd bd 1,413 

Zatoka 
Pucka 

Zewnętrzna 
PLTW III WB 3 

T12 
Kadm i jego 
związki 

bd bd bd 0,643 

Nonylofenol bd bd bd 1,667 

OM1  Kadm i jego 
związki 

bd bd bd 0,52 

    Zatoka     
Gdańska 
Wewnętrzna 

PLTW IV WB 4 T18 Kadm i jego 
związki 

bd bd bd 0,563 

 

 

W ramach niniejszego etapu został również sporządzony wykaz jednolitych 

części wód, w których występują emisje substancji priorytetowych lub innych substancji 

zanieczyszczających, dla których ustanowione zostały środowiskowe normy jakości. 

Wykaz stanowi załącznik nr 4 do opracowania, zaś na mapie poniżej zobrazowano 

wszystkie jednolite części wód, w których zidentyfikowano emisje. 
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Rysunek nr 3. Jednolite części wód, w których występują emisje substancji priorytetowych 

lub innych substancji, dla których zostały ustanowione środowiskowe normy jakości 

(źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PRTR oraz urzędów 

marszałkowskich). 

10. Analiza porównawcza emisji substancji priorytetowych i innych 

substancji ze źródeł punktowych z występowaniem tych 

substancji w punktach monitoringowych 

Obliczenie obciążenia rzecznego 

„Przewodnik…” zaleca, zgodnie z podręcznikiem Wspólnej Strategii Wdrażania 

Ramowej Dyrektywy Wodnej „Projekt wytycznych technicznych dotyczących 
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przygotowania wykazu emisji i zrzutów substancji priorytetowych i niebezpiecznych 

substancji priorytetowych. Wersja 10.3.” obliczenie obciążenia rzecznego zgodnie 

z wzorem: 

 

 

 

Ly - obciążenie roczne (t/rok), 

Qd - średnia arytmetyczna przepływu dobowego (m3/s), 

Qmeas - średnia arytmetyczna wszystkich przepływów dobowych z pomiarem 

stężenia (m3/s), 

Ci - stężenie (mg/l), 

Qi - pomiar przepływu dobowego (m3/s), 

Uf - współczynnik korekcyjny dla innej stacji monitorowania lokalizacji 

przepływu i jakości wody, 

n - liczba danych z pomiarów w okresie objętym badaniem. 

 

Autorzy odwołują się tutaj do wytycznych “OSPAR Guidelines for Harmonised 

Quantification and Reporting Procedures for Nutrients (HARP-NUT). Guideline 7: 

Quantification and reporting of the monitored riverine load of nitrogen and phosphorus, 

including flow normalisation procedures.”  

Zgodnie z niniejszymi wytycznymi, roczny ładunek należy szacować według wzoru: 

 

 

 

gdzie: 

Ci  - stężenie substancji w próbce  i, 

Qi  - przepływ w chwili poboru próbki i, 

Qśr  - średni przepływ dla okresu poboru prób,  

n  - liczba prób pobrana w okresie badania. 

 

W przypadku braku wystarczających danych dla zastosowania powyższej formuły, 

wytyczne zalecają stosowanie wzoru uproszczonego: 
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Niestety obie formuły wymagają znajomości wielkości przepływu w chwilach 

poboru prób, jednakże w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce, 

podczas poboru prób do badań, nie jest mierzony przepływ.  

W związku z powyższym na potrzeby niniejszej pracy należałoby powyższy wzór 

jeszcze uprościć. Biorąc pod uwagę zakres istniejących danych, możliwe do 

zastosowania są 3 rodzaje uproszczenia: 

- zastąpienie przepływu chwilowego przepływem średnim dobowym, 

- zastąpienie przepływu chwilowego przepływem średnim rocznym, 

- zastąpienie przepływu chwilowego przepływem  średnim z wielolecia. 

W niniejszej pracy zdecydowano się na zastosowanie uproszczenia polegającego na 

zastąpieniu przepływu chwilowego przepływem średnim rocznym.  

 
 

co po uproszczeniu daje: 

L = Cśr·Qśr 

 

Qśr  -  średni roczny przepływ w punkcie pomiaru stężenia, 

Cśr – średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów  stężeń w roku. 

Przepływ średni roczny obliczono na podstawie danych o przepływach 

dobowych, otrzymanych od Zamawiającego. W przypadku wodowskazów, gdzie ciągi 

hydrologiczne nie obejmowały analizowanych lat (w większości tych przypadków 

kończyły się one w latach 90-tych), wykorzystano dane z innego najbliższego 

wodowskazu. W przypadku zlewni niemonitorowanych obliczono średni przepływ za 

pomocą wzoru Iszkowskiego. 

 

Wykorzystanie przepływów dobowych wcale nie gwarantuje większego stopnia 

dokładności obliczeń. Większość rzek w analizowanym obszarze cechuje znaczna 

dynamika zmienności przepływów – wezbrania są gwałtowne i wielkość przepływu 

może zmienić się z dnia na dzień o kilkaset procent.  Dlatego też przepływ chwilowy 

w momencie poboru prób może znacząco różnić się od przepływu dobowego. 

 

Dodatkowym argumentem dla zastosowania przepływów średnich jest fakt, iż 

brak jest dostępnych danych o zmienności emisji w ciągu roku – dostępne są jedynie 

informacje o całkowitych ładunkach, których zrzuty raportują zakłady. W związku z tym 

porównywanie ładunku dobowego w punkcie pomiarowo-kontrolnym z emisjami 

w ciągu roku, czy nawet kilku miesięcy, mijałoby się z celem.  
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Należy mieć tutaj świadomość, że w praktyce zawsze będzie konieczność 

stosowania uproszczeń. Idealną sytuacją byłoby uwzględnienie czasu przepływu od 

źródła emisji do punktu monitoringowego, procesów samooczyszczania wód itp. Jednak 

wymagałoby to zastosowania zaawansowanych metod modelowania, wymagających 

posiadania bardzo szczegółowych danych wejściowych, które w praktyce nie są 

dostępne. 

 

Wielkości przepływów w punktach poboru prób zostały obliczone metodą 

interpolacji, bądź ekstrapolacji. 

 

Porównanie wielkości emisji z ładunkiem w punktach pomiarowo-kontrolnych 

„Przewodnik…” w celu oszacowania źródeł substancji w wodach zaleca 

zastosowanie metody SFA (Substance Flow Analysis), wypracowanej i stosowanej 

w ramach projektu COHIBA.  

 

Zgodnie z raportem „WP4 Background Paper. Identification of sources and 

estimation of inputs to the Baltic Sea”, ideą tej metody jest powiązanie pomiędzy 

zrzutami i drogami przemieszczania się substancji z różnych źródeł. 

 

Diagram SFA powinien zawierać ścieżki przepływu substancji w ciągu całego jej 

cyklu trwania aż do momentu emisji do wody, powietrza i gleby. Celem jest otrzymanie 

bilansu masowego, w którym wzięte są pod uwagę wszystkie przepływy, a ilość 

substancji wprowadzana do systemu równa jest tej opuszczającej system. W praktyce 

jednak otrzymanie takiego bilansu nie zawsze jest możliwe. Schemat takiego bilansu, 

zastosowany w projekcie COHIBA, przedstawiono na rysunku poniżej: 
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Rysunek nr 4. Diagram SFA ( źródło: Projekt COHIBA). 

 

W projekcie COHIBA analizę taką przeprowadzono dla 11 substancji (grup 

substancji), z których jedynie niektóre objęte są dyrektywą EQS, tj.: 

 związki tributylocyny, 

 bromowany difenyloeter, 

 nonylofenole, 

 oktylofenole, 

 endosulfan, 

 kadm. 

 

Celem analiz było oszacowanie źródeł i wielkości emisji substancji do Bałtyku. 

Analizy w ramach projektu prowadzone były w pierwszej kolejności w skali europejskiej 

– czyli wszystkich krajów w zlewni Morza Bałtyckiego, zaś następnie zgodnie 

z wypracowanym wzorcem - w skali poszczególnych krajów. Przełożenie zastosowanej 

metody na obszar niewielkiej zlewni jest praktycznie niemożliwe. Przede wszystkim 

większość danych dostępnych jest w bardzo dużej skali, jak na przykład dane o środkach 

ochrony roślin – o ile można przyjąć, ze kupione w Polsce zostają zastosowane w Polsce, 

o tyle przyjęcie takiego założenia w zlewni o powierzchni kilkudziesięciu bądź kilkuset 
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kilometrów kwadratowych byłoby uproszczeniem prowadzącym do całkiem błędnych 

wniosków. Podobnie jest w przypadku emisji do powietrza – przyjęcie założenia, że 

substancje wyemitowane do powietrza na obszarze kraju, opadają na powierzchnię 

ziemi na tym samym obszarze jest uproszczeniem obarczonym najprawdopodobniej 

jedynie niewielkim błędem, podczas gdy w przypadku niewielkiej zlewni – byłoby ono 

całkowicie błędne.  

 

W związku z powyższym w niniejszej pracy postanowiono zastosować 

modyfikację wskazanej wyżej metody, dostosowaną do możliwości w skali zlewni 

poszczególnych punktów monitoringowych. Ze względu na opisane wyżej 

uwarunkowania dotyczące prowadzenia badań monitoringowych w latach 2008-2009, 

w analizie skupiono się na substancjach wykazanych w monitoringu w latach 2010-

2011. 

 

W zlewni każdego punktu monitoringowego, w którym występowała 

którakolwiek z substancji objętych dyrektywą EQS, w pierwszej kolejności 

zidentyfikowano udokumentowane zrzuty substancji ze źródeł punktowych. 

W następnej kolejności, na podstawie danych GIOŚ o chemizmie opadów 

atmosferycznych, obliczono wielkość depozycji atmosferycznej substancji 

na powierzchnię zlewni. Uwzględniono jedynie ogólną wielkość depozycji, ponieważ 

brak jest dostępnych danych na temat udziału depozycji suchej i mokrej. Dane dotyczące 

depozycji atmosferycznej dostępne są jedynie dla 3 substancji: kadmu, ołowiu oraz 

niklu. Jednak w przypadku, gdy wielkość depozycji tych substancji jest wysoka, zaś 

zagospodarowanie zlewni nie wskazuje na możliwość emisji substancji, z dużym 

prawdopodobieństwem można założyć, iż źródłem ich w wodach również jest opad 

atmosferyczny. 

 

Po skalkulowaniu procentowego udziału zrzutów punktowych oraz depozycji 

atmosferycznej w wielkości ładunku substancji w ppk, w przypadku, gdy wielkość 

ładunku była nadal znacząco większa, a także w przypadku występowania substancji, 

dla których nie zidentyfikowano żadnych emisji, przeanalizowano szczegółowo 

zagospodarowanie zlewni. Zwrócono szczególną uwagę na ośrodki przemysłowe, 

miasta, obszary rolnicze, a także inne obiekty jak np. lotniska czy bazy wojskowe. 

W przypadku zlewni niezagospodarowanych lub słabo zagospodarowanych przez 

człowieka, zwrócono również uwagę na okoliczne tereny, mogące być źródłem emisji do 

powietrza substancji, opadających następnie z opadem atmosferycznym. Dotyczyło to 

w szczególności produktów spalania, jak np. wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA), fluoranten czy rtęć. Szerzej potencjalne źródła poszczególnych 

substancji opisano w rozdziale 9. 

 

W celu porównania wielkości emisji z ładunkiem poszczególnych substancji 

wykazanym w badaniach monitoringowych wód, zestawiono dane o obciążeniu 
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rzecznym ze wszystkimi udokumentowanymi emisjami w zlewniach punktów 

pomiarowo-kontrolnych. 

 

Dla każdego ppk, w którym występują substancje priorytetowe, sporządzono 

kartę porównawczą, w której zawarto wszystkie dające się skwantyfikować informacje 

niezbędne do przeprowadzenia analizy porównawczej: 

 substancje wykazane w monitoringu – stężenia i ładunki w latach 2008-2011, 

 zakłady zrzucające te substancje – ładunki w latach 2008-2011, 

 depozycję atmosferyczną – ilość substancji w opadzie atmosferycznym w zlewni 

punktu pomiarowo-kontrolnego. 

 

Karty porównawcze zawarto w załączniku nr 2 do opracowania, zaś w kolejnym 

rozdziale przedstawiono ich podsumowanie. Z uwagi na uwarunkowania związane 

z monitoringiem w latach 2008-2009, które opisano wyżej, skupiono się na analizie 

wyników z lat 2010-2011. 

 

Przeprowadzona analiza wyraźnie pokazuje, iż w znaczącej większości nie jest 

możliwe jednoznaczne wskazanie źródeł większości substancji – emisje punktowe mają 

tutaj niewielki udział. W dalszej części pracy przeanalizowano pozostałe możliwości 

przedostawania się tych substancji do wód. 

11. Identyfikacja rozproszonych źródeł zanieczyszczeń wraz z 

oszacowaniem wielkości emisji substancji priorytetowych i 

innych substancji z tych źródeł 

„Przewodnik…” zaleca, w celu szacowania i raportowania emisji substancji 

priorytetowych do wód, zastosowanie 4-stopniowego schematu: 

Poziom 1 – informacje o źródle punktowym, 

Poziom 2 – podejście zorientowane na obciążenie rzeczne, 

Poziom 3 – podejście zorientowane na drogę, 

Poziom 4 – podejście zorientowane na źródło. 

 

Prace zrealizowane w ramach poziomów 1 oraz 2 polegały na zebraniu danych 

zawartości substancji w wodach oraz ich emisjach. Zostały one opisane w rozdziałach 5-

10. Poziom 3 i 4 realizowane były równolegle, zaś ich przebieg opisano w niniejszym 

rozdziale. 

 

Jak wspomniano w rozdziale nr 9, w trakcie realizacji pracy podjęto próbę 

poszukiwania źródeł substancji występujących w poszczególnych punktach pomiarowo-

kontrolnych w zlewniach tych punktów. Jednak analiza znacznej części wyników 

wykazała, iż jest to zadanie bezcelowe.  
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W załączniku nr 3 do niniejszego opracowania przeanalizowano zarówno 

udokumentowane, jak i potencjalne źródła substancji priorytetowych dla każdego 

punktu pomiarowo-kontrolnego, zaś poniżej przedstawiono syntetyczne 

podsumowanie. 

 

Zdecydowana większość substancji nie jest obecnie stosowana, bądź jest 

stosowana w ilości znacznie mniejszej niż w przeszłości. Jednak substancje te raz 

wprowadzone do środowiska, utrzymują się tam przez bardzo długi czas, krążąc 

w wodzie, glebie i powietrzu. Tak więc, oprócz sytuacji, gdzie istnieją udokumentowane 

aktualne emisje, niemożliwe jest ustalenie zarówno ich źródła, jak i czasu kiedy 

przedostały się do środowiska. 

 

Zakłady wprowadzające do wód substancje priorytetowe posiadają obowiązek 

ich raportowania. Dane takie zostały uwzględnione w niniejszej analizie i pokazały, że 

w większości przypadków ilość substancji wprowadzanych w całym regionie wodnym 

jest znacznie mniejsza niż zawartość w wodach. A należy przecież wziąć pod uwagę, że 

nie cały zrzucany ładunek dociera do punktu poboru prób. 

Jednakże poszukiwanie „winnych” zanieczyszczenia wód wśród działających 

obecnie zakładów przemysłowych byłoby automatycznym założeniem ich bezprawnego 

działania. 

 

Występująca często sytuacja, dotycząca bardzo wysokiego obciążenia rzeki daną 

substancją nie udokumentowana przez dane o zrzutach, jest bardzo trudna 

do wyjaśnienia. Obecnie obowiązujące prawo dotyczące ochrony środowiska 

uniemożliwia uzyskanie pełnych danych dotyczących emisji do wód ze źródeł 

punktowych. Podmioty korzystające ze środowiska nie mają obowiązku raportowania 

zrzutów substancji innych niż te zawarte w uzyskanych pozwoleniach. Ponadto urzędy 

marszałkowskie często nie posiadają danych dotyczących odbiornika ścieków, który jest 

przez te podmioty obciążany. Ograniczenia wynikające z legislacji praktycznie 

uniemożliwiają Urzędom oraz Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska 

określenie punktowego źródła emisji danej substancji do wód.  

 

Należy również pamiętać, iż zaledwie część zanieczyszczeń przedostaje się do 

wód ze ściekami, bądź spływami powierzchniowymi. Znaczna ich część dostarczana jest 

drogą depozycji atmosferycznej. Bardzo wyraźnie pokazują to wyniki badań metali 

ciężkich w opadzie atmosferycznym – ładunek dostający się tą drogą na powierzchnię 

zlewni często wielokrotnie przekracza ten odprowadzany ze ściekami. 

 

Potencjalne źródła substancji priorytetowych w wodach 

Jak wspomniano powyżej, jednoznaczne wskazanie źródeł poszczególnych 

substancji jest w praktyce niemożliwe. W szczególności dotyczy to substancji naturalnie 

występujących w środowisku, jak na przykład metale ciężkie.  
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Możliwe jest jedynie precyzyjne określenie wielkości emisji ze zrzutu 

punktowego (oczyszczalnie ścieków – komunalne oraz przemysłowe), jednak już 

określenie ilości docierającej do punktu monitoringowego wymaga zaawansowanych 

narzędzi modelowych oraz szeregu danych, w obecnej chwili niedostępnych. 

W przypadku źródeł rozproszonych zadanie jest jeszcze trudniejsze. Najbardziej 

prawdopodobne antropogeniczne źródła poszczególnych substancji dla każdego punktu 

monitoringowego opisano w załączniku nr 3, zaś poniżej przedstawiono jedynie 

syntetyczne podsumowanie. Analizę przeprowadzono na podstawie zagospodarowania 

terenu w zlewni i okolicach – mapa Corine Land Cover oraz ortofotomapa. Podczas 

analizy, skupiono się przede wszystkim na substancjach, których obecność wykazał 

monitoring w latach 2010-2011. Wynika to z opisanych wyżej uwarunkowań 

przeprowadzania monitoringu w latach 2008-2009. 

 

W przypadku metali ciężkich – kadmu, ołowiu oraz niklu - obliczony na 

podstawie danych GIOŚ ładunek dostarczany wraz z opadem atmosferycznym na 

powierzchnię zlewni jest w wielu przypadkach większy niż ładunek tych substancji 

wykazany w badaniach monitoringowych lub do niego zbliżony. Nie oznacza to jednak, 

iż jedynie opad atmosferyczny jest odpowiedzialny za obecność tych metali w wodach. 

Ponadto metale ciężkie ulegają kumulacji w środowisku – gdy raz się do niego dostaną, 

krążą w ekosystemie, tak więc ich obecność jest w dużej mierze skutkiem dawnych, 

nieistniejących już zrzutów. Wynika to również z faktu, iż kilkadziesiąt lat temu 

podejście do zagadnienia ochrony środowiska w przemyśle było często 

bezprzedmiotowe.  

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rtęci. W przemyśle stale maleje jej 

zużycie, a w szczególności jakiekolwiek emisje. Jednak pochodzić ona może z opadu 

atmosferycznego, a także z odpadów komunalnych, jako iż wiele lat była powszechnie 

stosowana, a jeżeli raz dostała się do środowiska, będzie w nim stale krążyć w różnych 

formach przez wiele lat.  

 

Szereg substancji tj.: 

 antracen, 

 fluoranten, 

 heksachlorobenzen, 

 benzo(a)piren, 

 benzo(b)fluoranten, 

 benzo(k)fluoranten, 

 benzo(g.h.i)perylen, 

 indeno(1,2,3-cd)piren 

przedostaje się do środowiska przede wszystkim w procesach spalania. Obecnie 

większość zakładów przemysłowych, w których takie procesy zachodzą, posiada 

odpowiednie urządzenia zabezpieczające przed przedostawaniem się substancji 

niebezpiecznych do powietrza. Jednak jeszcze kilkanaście lat temu przemysł był 

znaczącym źródłem tych substancji, ponieważ przemieszczają się one wraz z masami 
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powietrza na znaczne odległości, określenie ich źródła jest praktycznie niemożliwe. 

Obecnie źródłem tych substancji  może być przede wszystkim transport samochodowy 

oraz lokalne kotłownie i indywidualne systemy grzewcze.  

 

Wiele substancji, będących środkami ochrony roślin tj.: 

 alachlor, 

 atrazyna, 

 pestycydy cyklodienowe (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna), 

 DDT  

są od wielu lat wycofane zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii 

Europejskiej. Zarówno ich produkcja, jak i stosowanie jest zakazane. W związku z tym 

ich obecność w wodach jest wynikiem ich stosowania w przeszłości i dużej ich trwałości 

w środowisku.  

 

Pozostałe środki ochrony roślin tj.: 

 diuron, 

 izoproturon 

są powszechnie stosowane w rolnictwie. 

 

Inne substancje, które nie są produkowane ani stosowane w Polsce 

to heksachlorobutadien. 

 

Substancje stosowane w przemyśle rafineryjnym tj.: 

 antracen, 

 benzen, 

 naftalen. 

Źródłem tych substancji mogą być bezpośrednio emisje przemysłowe, ale także 

transport samochodowy, a także wszelkie stacje paliw, bazy paliwowe – w szczególności 

ścieki opadowe z tych terenów, a także z dróg oraz terenów miejskich i przemysłowych. 

Wprawdzie istnieje obowiązek odpowiedniego oczyszczania ścieków deszczowych 

z takich terenów, jednak w praktyce niemożliwa jest kontrola, czy jest ono właściwe. 

Tak więc niemożliwe jest wskazanie „winnego” obecności takich zanieczyszczeń 

w wodach. 

 

Osady denne 

Badania osadów dennych prowadzone są przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Są one prowadzone 

w niewielkiej liczbie punktów, jednak ich wyniki wskazują na znaczną zawartość 

substancji zanieczyszczających. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wyniki 

badań osadów z okresu, dla którego wykonywane jest opracowanie. Należy jednak mieć 

świadomość, iż problem zanieczyszczonych osadów może dotyczyć również innych rzek 

oraz jezior, w których nie były one badane. Poniżej wskazano punkty, w których badania 

wykazały w osadach obecność metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów 
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aromatycznych oraz związków chloroorganicznych. Nie wskazano lat, w których 

prowadzone były badania, ponieważ zawartość zanieczyszczeń w osadach 

charakteryzuje się bardzo niewielką zmiennością w czasie, nie prowadzi się więc badań 

w kolejnych latach w tych samych punktach. W związku z tym, jeżeli w osadach 

wykazano obecność jakiejś substancji w którymkolwiek roku, przyjęto, że występowała 

ona w tym miejscu przez cały analizowany okres czasu. 

 

Badania wykazały znaczną zawartość metali ciężkich w badanych osadach 

dennych. Świadczy to o znacznym dopływie zanieczyszczeń w przeszłości. Jedną 

z przyczyn występowania tych metali w wodach może być uwalnianie ich z osadów.  

Wysoką zawartość metali ciężkich w osadach dennych, pozwalającą na 

przypuszczenia, że jest głównym ich źródłem w wodach wykazały badania w jednym 

punkcie monitoringowym na rzece: 

 Elbląg Nowakowo 

oraz w znacznej liczbie jezior: 

 Charzykowskie, 

 Drwęckie, 

 Jeziorak, 

 Łebsko, 

 Tuchomskie, 

 Wierzysko. 

 

Osady denne gromadzą również znaczne ilości węglowodorów. Monitoring osadów 

wykazał znaczną zawartość WWA w osadach dennych w następujących punktach na 

rzekach: 

 Słupia Charnowo, 

 Wda Brzezianka, 

 Wierzyca Starogard Gdański 

oraz jeziorach: 

 Łebsko, 

 Drwęckie, 

 Charzykowskie, 

 Schodno, 

 Sumińskie, 

 Człuchowskie, 

 Wierzysko, 

 Tuchomskie, 

 Jasień Północny, 

 Dąbrowa Wielka, 

 Pauzeńskie. 
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Badania osadów dennych obejmują również związki chloroorganiczne, jak HCH, 

DDT. Ich obecność wykazano w osadach jednej rzeki: 

 Fryba Chełmno 

oraz jezior: 

 Charzykowskie, 

 Jeziorak, 

 Człuchowskie, 

 Dąbrowa Wielka, 

 Wierzysko, 

 Niskie Brodno, 

 Łąkie. 

 

Badania osadów prowadzone są jedynie w niewielkiej liczbie miejsc, nie oznacza 

to więc, iż rzeki i jeziora wymienione wyżej są jedynymi, w których osadach znajdują się 

substancje niebezpieczne. 

 

Emisje przemysłowe 

Pomimo iż, jak już wspomniano powyżej, praktycznie nierealne jest konkretne 

zaadresowanie poszczególnych zanieczyszczeń, istnieją w regionie obszary intensywnie 

użytkowane przemysłowo bądź rolniczo, gdzie obecność substancji priorytetowych 

w wodach nie jest zaskakująca. Należą do nich między innymi dolne odcinki rzek 

uchodzących do Wisły jak: Brda, Drwęca, Struga Toruńska, płynące przez tereny gdzie 

od dawna intensywnie rozwijał się przemysł. Również rzeki okolic aglomeracji 

trójmiejskiej – Martwa Wisła czy też potoki uchodzące do Zatoki Gdańskiej, pozostają 

pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych. 

 

Zanieczyszczenia te generowane były zarówno bezpośrednio na obszarze zlewni 

tych cieków, jak i na terenach otaczających i dostarczane z masami powietrza. Pomimo, 

iż obecnie emisje zanieczyszczeń są minimalizowane, na obszarze regionu wodnego 

zaledwie kilkadziesiąt zakładów raportuje zrzut substancji priorytetowych i są to 

naprawdę niewielkie ilości, to można się spodziewać, że słaby stan chemiczny wód na 

tym obszarze będzie się jeszcze utrzymywał. 

 

Rolnictwo 

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego w granicach regionu wodnego 

Dolnej Wisły jest terenem, który cechuje występowanie wysokiej jakości gleb 

oraz klimatu sprzyjającego uprawom. W związku z powyższym jest intensywnie 

użytkowany rolniczo, z dużym udziałem gruntów ornych. Można przypuszczać, że to 

rolnictwo jest głównym źródłem substancji takich jak: DDT, pestycydy cyklodienowe, 

heksachlorocykloheksan czy endosulfan. Jednak większość z tych substancji jest obecnie 

w naszym kraju zakazanych, stąd też ich zawartość w środowisku jest wynikiem 

stosowania w przeszłości. Ponadto trudno jest w obecnych czasach mówić 

o nadmiernym stosowaniu środków ochrony roślin, gdyż są to substancje drogie, stąd 
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też stosowanie ich w ilościach większych niż niezbędne jest nieekonomiczne. Podobna 

sytuacja ma miejsce na obszarze dawnego województwa słupskiego – w zlewniach rzek 

Słupi i Łupawy.  

12. Substancje priorytetowe w jeziorach oraz wodach przybrzeżnych 

i przejściowych 

Zestawienie substancji występujących w jeziorach zawarto w załączniku 1 

w pliku jeziora.xls., zaś przekroczenia środowiskowych norm jakości substancji 

w jeziorach – w rozdziale 9. W przypadku zbiornika wodnego nie jest możliwe 

oszacowanie ładunku substancji występujących w punkcie monitoringowym 

w jednostce czasu. Zgodnie z „Przewodnikiem…”, jak opisano w rozdziale 10, pod 

pojęciem obciążenia rzecznego rozumie się masę substancji przepływającą przez 

przekrój monitoringowy w ciągu roku. W związku z powyższym, jako że w wodach 

stojących nie ma możliwości pomiaru przepływu, nie ma również możliwości obliczenia 

ładunku przepływającego w jednostce czasu. Ponadto, w zbiornikach wodnych 

zanieczyszczania ulegają często kumulacji, tak więc zawartość substancji w wodzie jest 

skutkiem jej dopływu przez długi okres czasu. 

 

Źródła zanieczyszczeń jezior są w zasadzie takie same jak rzek przez nie 

przepływających. Ze względu na znacznie mniejszą dynamikę przepływu niż 

w przypadku rzek, problemem jest dużo większa zdolność akumulacji substancji 

w osadach dennych, także skutki wprowadzania zanieczyszczeń do zbiorników 

są znacznie dłuższe niż w przypadku rzek. 

 

Zestawienie substancji występujących w wodach przybrzeżnych i przejściowych 

zawarto w załączniku 1, w pliku wody_przybrzeżne_przejściowe.xls. W przypadku wód 

morskich precyzyjne określenie źródeł zanieczyszczeń jest jeszcze trudniejsze niż 

w przypadku jezior. Zanieczyszczenia wnoszone są z lądu z wodami rzek, jednak 

przenoszone są przez prądy na znaczne odległości. Jednak w analizowanych częściach 

wód substancje w większości występują poniżej granicy wykrywalności, 

zaś przekroczenia występują jedynie w przejściowych częściach wód: Zalew Pucki, 

Zatoka Pucka Zewnętrzna oraz Zatoka Gdańska Wewnętrzna, będących obszarem 

ograniczonym Półwyspem Helskim, o bardzo niewielkiej wymianie wód i o dużym 

wpływie aglomeracji trójmiejskiej i okolicznych terenów, co jest najprawdopodobniej 

podstawową przyczyną obecności tak wysokich zawartości kadmu, nonylofenolu oraz 

oktylofenolu wykazanych w badaniach monitoringowych. 
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13. Analiza konieczności i możliwości wyznaczenia stref mieszania 

oraz ich zasięgu, wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 4 oraz 9 

dyrektywy 2008/105/WE 

Artykuł 4 Dyrektywy 2008/105/EC umożliwia krajom członkowskim 

wyznaczenie stref mieszania w przypadku, gdy stężenie zanieczyszczenia przekracza 

środowiskowe normy jakości (EQS) w miejscu zrzutu. Strefy mieszania nie powinny 

mieć wpływu na zgodność pozostałej części jednolitej części wód z tymi standardami. 

Dlatego też ich zasięg i kształt powinien spełniać określone kryteria. W celu ułatwienia 

krajom członkowskim wyznaczania i stosowania stref mieszania zostały opracowane 

następujące dokumenty: 

 Technical Background Document on Identification of Mixing Zones (grudzień 

2010), 

 Technical Guidelines for the Identification of Mixing Zones pursuant to art. 4 (4) 

of the Directive 2008/105/EC (grudzień 2010). 

W wytycznych do wyznaczania stref mieszania zaproponowano zastosowanie 

“wielopoziomowego podejścia”. W każdym poziomie celem jest zidentyfikowanie tych 

zrzutów, które nie dają podstaw do wyznaczenia stref, a także do wytypowania tych, 

które wymagają działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru strefy mieszania. 

Wielopoziomowe podejście można przedstawić w następujący sposób: 

Poziom 0 – Czy substancja zanieczyszczająca jest obecna (wymieniona w części A 

zał. I do dyrektywy EQS)? 

Poziom ten jest przeznaczony do identyfikacji obecności zrzutów, które mogą 

powodować przekroczenie środowiskowych norm jakości, które określono, aby 

zapewnić odpowiedni poziom ochrony dla wszystkich elementów środowiska wodnego. 

Dlatego też każdy zrzut ścieków, który nie charakteryzuje się stężeniami 

przekraczającymi środowiskowe normy jakości, nie musi być rozpatrywany w kolejnych 

etapach i nie wymaga wyznaczenia strefy mieszania. 

Poziom 1 – Wstępny przegląd 

Poziom ten jest przeznaczony do ustalenia, czy zrzuty zidentyfikowane w poziomie 0 po 

wstępnym mieszaniu, jakie następuje w odbiorniku w momencie zrzutu, wymagają 

dalszej analizy. Jest to prosty sposób na określenie, jak istotny jest dany zrzut dla 

odbiornika. Na tym poziomie ocena różni się dla wód słodkich i zasolonych ze względu 

na szczególne właściwości rzek, jezior i wód przybrzeżnych, które mogą mieć wpływ na 

proces mieszania. Jeśli wpływ zrzutu na normy EQS po pełnym mieszaniu jest mniejszy 

niż wartość proponowanego w wytycznych (Technical Guidelines for the Identification 

of Mixing Zones pursuant to art. 4 (4) of the Directive 2008/105/EC) dopuszczalnego 

podwyższonego stężenia, dla odpowiedniego zakresu przepływu, wtedy zrzut może być 

uznany za nieznaczący i nie będzie wymagał żadnych dalszych działań. Eliminuje się 

z dalszego rozpatrywania w kolejnych etapach te zrzuty, które są nieznaczące. 
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Poziom 2 – Proste przybliżenie strefy mieszania 

Celem tego poziomu jest wyeliminowanie na podstawie orientacyjnej wielkości 

przekroczenia środowiskowych norm jakości tych zrzutów, które albo są akceptowalne 

albo niedopuszczalne. Do wytycznych, jako proste narzędzie pomocnicze, udostępniono 

oprogramowanie ”Discharge test”, które umożliwia projektowanie strefy mieszania 

przed zastosowaniem bardziej skomplikowanych modeli hydraulicznych. W programie 

wylicza się stopień rozcieńczenia ścieków jako funkcję odległości od punktów zrzutu 

i zasięgu norm EQS w odbiorniku. Na rysunku poniżej przedstawiono schemat modelu 

”Discharge test”. 

 

Rysunek nr 5. Schemat modelu ”Discharge test” (źródło: opracowanie własne na podstawie 

Technical Guidelines for the Identification of Mixing Zones pursuant to art. 4 (4) of the 

Directive 2008/105/EC (grudzień 2010)). 

W celu zapewnienia, że przekroczone środowiskowe normy jakości, nie wpływają na 

jakość JCW i zapewnienia, że zasięg strefy mieszania jest ograniczony do niewielkiej 

odległości od punktu zrzutu, zaleca się ostrożne podejście na poziomie 2, tak że 

np. w rzekach stopień przekroczenia norm EQS, aby mógł być uznany za dopuszczalny 

bez dalszej oceny, powinien być mniejszy od 10 x szerokość rzeki lub 1 km, pod 

warunkiem, że zasięg strefy mieszania nie przekracza 10% całej długości JCW. 

Poziom 3 – Szczegółowa ocena strefy mieszania 

W skomplikowanych przypadkach może być wymagana bardziej szczegółowa ocena, 

którą zapewnia poziom 3. Zastosowanie tutaj mają komputerowe techniki modelowania, 

które umożliwiają rozpatrzenie indywidualnych okoliczności każdego zrzutu 

z uwzględnieniem zmienności przestrzennej i czasowej w zakresie przekroczenia 

środowiskowych norm jakości. 
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Poziom 4 – Studium badawcze (opcjonalnie) 

Jeśli po przeprowadzeniu oceny na wszystkich poziomach nadal istnieje niepewność 

w zakresie wyznaczenia strefy, to właściwe może być przeprowadzenie badań do 

zweryfikowania otrzymanych wyników, udoskonalenia przyjętego podejścia lub 

scharakteryzowania faktycznych skutków wynikających z przekroczenia 

środowiskowych norm jakości. 

Analiza konieczności wyznaczenia stref mieszania w regionie wodnym Dolnej 

Wisły 

W ramach całej pracy (poziom 0) zidentyfikowano zrzuty zawierające substancje 

wymienione w części A zał. I do dyrektywy EQS. Ich zestawienie znajduje się w tabeli 

punktowe źródła zanieczyszczeń. Następnie przeanalizowano pozwolenia 

wodnoprawne bądź zintegrowane, które zostały wydane zakładom zrzucającym 

ww. substancje. Analiza ta wykazała, że nie wszystkie zakłady zrzucające do wód 

poszczególne substancje, mają je ujęte w pozwoleniu. W tych pozwoleniach, w których 

ustala się warunki odprowadzania substancji wymienionych w części A zał. I do 

dyrektywy EQS najczęściej najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach określono zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zm.). W przypadku 

niektórych zakładów podaje się bardziej zaostrzone warunki, np. dla Polpharmy 

określono dla rtęci wartości ≤0,0012 mg Hg/l a dla kadmu ≤0,002 mg Cd/l podczas gdy 

w ww. rozporządzeniu podaje się wartości dla rtęci 0,06 mg Hg/l, a dla kadmu 0,03 mg 

Cd/l. Wartości podane w tym rozporządzeniu są wyższe niż środowiskowe normy 

jakości, w związku z czym na tym etapie analizy można przyjąć założenie, że dla 

wszystkich zakładów, dla których w pozwoleniach określono warunki odprowadzania 

substancji wymienionych w części A zał. I do dyrektywy EQS, należy rozważyć 

konieczność wyznaczenia stref mieszania. 

W kolejnym etapie przeanalizowano informacje o rzeczywistych stężeniach 

odprowadzanych substancji w ściekach. Niestety najczęściej punkty pomiarowo-

kontrolne PMŚ nie znajdują się w pobliżu miejsc zrzutu, a baza danych urzędów 

marszałkowskich i z Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, nie 

zawsze zawiera informacje o stężeniach odprowadzanych substancji. W ramach 

niniejszej pracy z ww. baz danych pozyskano informacje o średnich stężeniach 

następujących substancji: 

 kadmu i jego związków, 

 czterochlorku węgla, 

 1,2 – dichloroetanu, 

 hekasachlorobenzenu, 

 heksachlorocykloheksanu, 

 ołowiu i jego związków, 
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 rtęci i jej związków, 

 niklu i jego związków, 

 pentachlorofenolu, 

 tetrachloroetylenu, 

 trichloroetylenu, 

 trichlorobenzenu, 

 trichlorometanu 

i tylko w przypadku niektórych zakładów. 

W załączniku 6 zestawiono zakłady, dla których w ww. bazach danych były 

dostępne jakiekolwiek informacje o stężeniach. W pierwszym arkuszu zebrano dane 

dotyczące metali, a w drugim dotyczące pozostałych substancji. Kolorem czerwonym 

oznaczono te stężenia, które są wyższe niż środowiskowe normy jakości. W wielu 

przypadkach dane nie były pełne, np. były dostępne tylko dla jednego roku. 

Na podstawie tych zestawień można stwierdzić, że należy rozważyć wyznaczenie stref 

mieszania dla następujących zakładów, zrzucających ścieki zawierające substancje 

wymienione w części A zał. I do dyrektywy EQS (wybrano te zakłady, dla których 

chociaż raz na przestrzeni lat 2008 – 2011 stwierdzono zrzuty charakteryzujące się 

średnimi stężeniami wyższymi niż środowiskowe normy jakości - w nawiasach podano 

substancje, dla których stwierdzono wyższe stężenia): 

 Iławskie Wodociągi (kadm i jego związki), 

 Zakład Mleczarski w Kobylnicy/ PHZ SM ”Lacpol” Sp. z o.o. (ołów i jego związki, 

rtęć i jej związki), 

 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. (rtęć i jej związki, heksachlorocykloheksan), 

 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. – Braniewo (ołów i jego związki, trichlorometan), 

 Port Service Sp. z o.o. (rtęć i jej związki, nikiel i jego związki), 

 Gminny Zakład Usług Komunalnych Uzdowo (kadm i jego związki, ołów i jego 

związki, rtęć i jej związki, nikiel i jego związki), 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie (ołów i jego związki, nikiel i jego 

związki), 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie (kadm i jego związki, rtęć i jej związki, 

trichlorobenzen, trichlorometan), 

 Urząd Gminy Małdyty (heksachlorocykloheksan). 

W wyniku powyższej analizy można stwierdzić, że w regionie wodnym Dolnej 

Wisły najczęściej występują w zrzucanych ściekach wyższe stężenia niż normy EQS dla 

metali. W celu oceny istotności tych zrzutów dla odbiornika niezbędne byłyby również 

informacje o stężeniu tych metali naturalnie występujących w odbiorniku, gdyż często 

takie stężenia wpływają na zawyżenie wyników. Należy jednak pamiętać, że powyższa 

analiza jest bardzo szacunkowa, ze względu na niewystarczającą ilość danych, a ocena 

jedynie w oparciu o średnie roczne wartości stężeń mało wiarygodna. 



„Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których 
zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej Wisły” 

 

54 

 

Analiza wyznaczenia stref mieszania z zastosowaniem kolejnych poziomów 

zaproponowanych w wytycznych nie jest możliwa na etapie tego opracowania. 

Do przeprowadzenia pełnej analizy na kolejnych poziomach, niezbędne byłby 

następujące informacje: 

 poprawnie wydane pozwolenia wodnoprawne bądź zintegrowane, określające 

warunki odprowadzania wszystkich zrzucanych substancji, 

 pełne informacje o stężeniach odprowadzanych substancji wymienionych 

w części A zał. I do dyrektywy EQS dla wszystkich zakładów, które te substancje 

zrzucają (niezbędne byłyby stężenia miesięczne dostępne dla kilku lat), 

 o ilości wylotów, którymi zakład zrzuca ścieki, ich lokalizacji oraz o przepływie 

ścieków w tych wylotach, 

 o klasie twardości wody w odbiorniku, ponieważ w przypadku kadmu wartości 

EQS różnią się w zależności od twardości wody, 

 o stężeniach substancji naturalnie występujących w odbiorniku, w szczególności 

w przypadku metali ciężkich (tzw. stężenie tła),  

 pozostałe informacje o odbiorniku, takie jak: lokalizacja, rozmiary, przepływ, 

zasolenie, temperatura, prądy i prędkość wiatru, 

 o obecności innych substancji w odbiorniku, 

 o sezonowych zmianach pogody (istotne na poziomie 3 analizy). 

 

Wpływ wyznaczenia strefy mieszania na obszary chronione i cele RDW 

Projekt strefy mieszania powinien być wykonany, w taki sposób, aby zapewnić 

warunki do życia organizmom wodnym i zapewnić właściwy poziom ochrony JCW. 

Dlatego też rozważając możliwość wyznaczenia strefy mieszania należy wziąć pod 

uwagę takie aspekty, jak obecność obszarów chronionych lub wrażliwych. 

Np. w przypadku, gdy zasięg strefy mieszania nachodzi na ujęcia wody pitnej, to bardziej 

rygorystyczne normy niż EQS są wymagane w celu spełnienia wymogów dla ochrony 

wody przeznaczonej do spożycia. W takich sytuacjach zasięg strefy mieszania powinien 

być zmniejszony, tak aby spełnić wymagania obszaru chronionego. Również należy 

rozważyć ograniczenia w zasięgu stref mieszania, gdy przekroczenie norm EQS ma 

negatywny wpływ na obszar wrażliwy, taki jak tarlisko ryb. 

Dla regionu wodnego Dolnej Wisły przeanalizowano, czy zrzuty charakteryzujące 

się wyższymi średnimi stężeniami niż normy EQS w latach 2008-2011, znajdują się na 

terenie obszarów chronionych: Natura 2000, parków narodowych, krajobrazowych 

i rezerwatów oraz stref ochrony ujęć wód. Stwierdzono, że dwa z analizowanych 

zakładów zrzucają ścieki na terenie obszarów Natura 2000: 

 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. – Braniewo (SOO Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 

oraz OSO Dolina Pasłęki), 

 Iławskie Wodociągi – (SOO Dolina Drwęcy). 
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W przypadku podjęcia decyzji o wyznaczeniu stref mieszania dla tych zrzutów, trzeba 

będzie wziąć pod uwagę uwarunkowania wynikające z obecności obszarów Natura 

2000.  

Ważne jest także odniesienie do ogólnych celów RDW, jakie zostały ustanowione 

dla danej JCW. Obecna sytuacja w JCW może być daleka od tego, co powinno być zgodnie 

z RDW w zakresie różnorodności, rozmieszczenia i liczebności gatunków, które mogą 

być potencjalnie wrażliwe na zrzucane substancje wymienione w części A zał. I do 

dyrektywy EQS. Podejmowane działania w JCW mogą przyczynić się do przywrócenia 

niektórych gatunków, dlatego też w trakcie wyznaczania stref należy brać pod uwagę 

sytuację w całej JCW, np. jeśli niektóre gatunki ryb nie są obecne ze względu 

na przeszkody migracyjne, a planuje się wykonanie przepławki, to przyszła obecność 

ryb musi być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dopuszczalności strefy 

mieszania. 

W przypadku wyznaczenia stref mieszania, opis metod stosowanych do ich 

ustanowienia i działania podejmowane w celu zmniejszenia ich zasięgu muszą być 

uwzględnione w planie gospodarowania wodami w dorzeczu. 

14. Ocena trendów oraz możliwości eliminacji lub ograniczania 

substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla 

których zostały określone środowiskowe normy jakości 

Analiza dostępnych danych monitoringowych WIOŚ substancji priorytetowych 

i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości 

wykazała, że w latach 2008 – 2011 w większości punktów pomiarowo – kontrolnych 

wybrane substancje były badane jedynie w ciągu jednego roku lub dwóch lat. Dlatego 

Wykonawca zdecydował, że trendy zmian wielkości zanieczyszczeń tych substancji 

w punktach monitoringowych zostaną przedstawione jedynie dla tych punktów, 

w których dla danej substancji istniał co najmniej 3-letni ciąg badań. Należy jednak 

podkreślić, że w związku z niską wiarygodnością danych monitoringowych z lat 2008-

2009, o czym wspomniano już we wcześniejszych rozdziałach, realny ciąg badań jaki 

pozostaje do ewentualnej analizy to maksymalnie dwa lata z okresu 2010-2011. Ponadto 

wiele wyników z monitoringu WIOŚ było poniżej granicy oznaczalności i takie dane 

również nie były wzięte pod uwagę w tej analizie. W związku z powyższym należy 

stwierdzić, że przedstawione poniżej wykresy mają jedynie wartość poglądową, gdyż na 

podstawie tak małej ilości danych nie jest możliwa właściwa ocena trendów zmian 

wielkości zanieczyszczeń tymi substancjami.  

Na przedstawionych poniżej wykresach, które powstały na podstawie danych 

zawartych w Załączniku 2 Obciążenia rzeczne, widać że stężenia danej substancji 

utrzymują się na podobnym poziomie, a pomiędzy poszczególnymi latami występują 

różnice, jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że zachodzą tendencje rosnące lub 

malejące. Aby należycie ocenić trendy zmian wielkości zanieczyszczeń substancjami 
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priorytetowymi i innymi zanieczyszczeniami, dla których zostały określone 

środowiskowe normy jakości, należałoby dysponować wynikami badań z kilkunastu lub 

przynajmniej kilku lat. Należy mieć to na uwadze przy sporządzaniu wykazu substancji 

priorytetowych w kolejnym cyklu planistycznym, gdzie można się spodziewać 

dostępności większej ilości danych monitoringowych, a co za tym idzie możliwości 

przeprowadzenia szerszej analizy trendów zmian wielkości zanieczyszczeń 

substancjami priorytetowymi. 

Ponadto dokonano analizy trendów zmian wielkości zrzutów ze źródeł 

punktowych, dla których dane pochodzą od urzędów marszałkowskich oraz 

z Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) z lat 2008-2011. 

Zrzuty te, zestawione w Załączniku 2, dopasowano do zlewni danego punktu pomiarowo 

– kontrolnego, w którym się znajdują. W większości przeanalizowanych punktów 

monitoringowych brak jest udokumentowanych zrzutów tych substancji. Dla 

udokumentowanych zrzutów, które wystąpiły w zaledwie kilku punktach 

monitoringowych, opracowano wykresy trendów zmian ładunków zanieczyszczeń na 

podstawie sum ładunków danej substancji ze wszystkich zrzutów znajdujących się 

w zlewni danego punktu. Zdecydowano się na wykorzystanie wartości zsumowanych, 

gdyż dla większości substancji dane o ładunkach były dostępne jedynie dla jednego roku 

lub dwóch lat, a punktem wyjścia do tworzenia wykresów trendów był co najmniej 3 –

letni ciąg danych. Zgodnie z danymi z PRTR niektóre zakłady raportują również zrzuty 

innych substancji niż te które były badane w danym punkcie pomiarowo – kontrolnym, 

jednak ze względu na brak możliwości porówna ich z danymi z monitoringu, analiza 

trendów zmian ich wielkości nie została przeprowadzona.  

Analizując przedstawione poniżej wykresy trendów zmian zanieczyszczeń 

ze źródeł punktowych można stwierdzić, że w większości punktów ładunki 

zanieczyszczeń wahają się w poszczególnych latach, w pozostałych przypadkach 

wartości maleją lub rosną, jednak ze względu na zbyt mają ilość danych nie można 

stwierdzić że mamy do czynienia z trendem malejącym lub rosnącym. Podobnie jak ma 

to miejsce w przypadku stężeń zanieczyszczeń w punktach monitoringu WIOŚ, tak i dla 

zrzutów punktowych do  właściwej oceny trendów zmian wielkości zanieczyszczeń 

substancjami priorytetowymi i innymi zanieczyszczeniami, dla których zostały 

określone środowiskowe normy jakości, należałoby dysponować wynikami badań 

z kilkunastu lub przynajmniej kilku lat.  Szersza ocena trendów zmian zanieczyszczeń 

prawdopodobnie będzie możliwa w kolejnym cyklu planistycznym, gdy ciąg danych 

wejściowych zostanie rozszerzony o kolejne lata. 
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Brda – Jaz Czersko Polskie  
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Drwęca – ujęcie wody pitnej dla Torunia, Młyniec 

 

 

 

 

 

 



„Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których 
zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej Wisły” 

 

59 

 

Drwęca –ujście do Wisły, Złotoria 
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Bacha (Struga Toruńska) - powyżej zlewni eksperym. Lipowiec (ZMiP) 
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Bacha (Struga Toruńska) - poniżej zlewni eksperym, Koniczynka (ZMiP) 

 

 

 

Reda – Mrzezino 
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Wisła – Kiezmark 
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Wisła – Sartowice 

 

 

Łupawa – Rowy 

 

 

Łeba – Cecenowo 
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Kacza – Gdynia 
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Brda – Kopernica 

 

 

Brda – Męcikał (odpływ Jez. Kosobudno) 

 

 

Słupia - Charnowo 
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Słupia – Ustka  

 

 

Drwęca – Samborowo  
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Nowa Pasłęka (reper) 
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Rysunek nr 6. Wykresy trendów zmian wielkości zanieczyszczeń substancjami 

priorytetowymi i innymi zanieczyszczeniami, dla których zostały określone środowiskowe 

normy jakości w punktach monitoringu WIOŚ i wielkości zrzutów ze źródeł punktowych 

(źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w załączniku 2 Obciążenia 

rzeczne). 

W następnej kolejności przeanalizowano możliwości ograniczenia zrzutów 

substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone 

środowiskowe normy jakości w odniesieniu do punktów monitoringowych oraz emisji 

znajdujących się w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, 

w których w analizowanym okresie nastąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej 

którejkolwiek z substancji. 

W wyniku przedstawionych w poprzednich rozdziałach analiz wytypowano 

substancje, w których miały miejse przekroczenia wartości granicznych w punktach 

pomiarowo – kontrolnych  w latach 2008-2011. Należy jednak pamiętać, że niektóre 

substancje były badane w niewielkiej liczbie punktów pomiarowo-kontrolnych, oraz 

że dla znacznej większości z nich przekroczenia miały miejsce jedynie w jednym roku 

pomiarów, więc występowanie przekroczenia nie musi oznaczać, że taka substancja 

stanowi problem w skali całego regionu wodnego. W związku z tym przy analizie 

możliwości ograniczenia zrzutu danej substancji Wykonawca skupił się przede 

wszystkim na tych substancjach, których wartości zostały przekroczone w kilku latach, 

a dodatkowo na tych, dla których przekroczenia miały miejsce jedynie w jednym roku, 

ale w większej ilości punktów monitoringowych. Nie analizowano pod kątem 

ograniczenia emisji substancji, dla których przekroczenia odnotowano w latach 2008-

2009, gdyż zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi w poprzednich rozdziałach, dane 

z tych lat są mało wiarygodne. Ponadto stosowanie niektórych substancji, dla których 

odnotowano przekroczenia, od dawna jest zakazane co świadczy o tym, że ich zawartość 

w środowisku jest wynikiem stosowania w przeszłości. W związku z powyższym 
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substancje te nie zostały przeanalizowane pod kątem ograniczenia emisji, gdyż ta emisja 

już nie występuje.  

 

Wytypowane na podstawie wyników monitoringu substancje to: 

1. Rtęć i jej związki,  

2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - benzo(g.h.i)perylen, 

indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(a)piren, naftalen, 

3. Kadm i jego związki, 

4. Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), 

5. Heksachlorocykloheksan. 

 

Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń ze źródeł punktowych z Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, to zgodnie z wynikami analiz przedstawionych 

w poprzednich rozdziałach, największe sumaryczne wielkości ładunków zostały 

określone dla następujących substancji:  

6. Ołów i jego związki, 

7. Nikiel i jego związki,  

8. 1,2-dichloroetan. 

 

Działania mające na celu ograniczenie zrzutu substancji priorytetowych i innych 

zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości 

 

Rtęć i jej związki 

Suma udokumentowanych zrzutów tej substancji jest znacznie niższa 

od zawartości tej substancji w danym punkcie pomiarowo – kontrolnym. Ponadto 

w większości przypadków zrzuty te znajdują się w znacznej odległości od punktu 

monitoringowego. Najistotniejsze źródła zanieczyszczeń rtęcią zidentyfikowane 

w regionie wodnym Dolnej Wisły na podstawie analiz wykonanych w poprzednich 

rozdziałach tej pracy to: opad atmosferyczny, lokalny ruchu samochodowy, ogrzewanie 

budynków, codzienna działalność człowieka, w tym odpady komunalne.  

 

Działania jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia emisji rtęci do środowiska: 

 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi:  

 sortowanie produktów zawierających rtęć w celu ograniczenia ilości 

wprowadzanej rtęci do procesu spalania, 

 redukcja rtęci w gazach odlotowych ze spalarni odpadów poprzez 

zastosowanie wysoko sprawnych urządzeń odpylających 

i zastosowanie dodatkowych filtrów z węgla aktywnego z różnymi 

dodatkami; 

 Najlepsze dostępne technologie (BAT):  

 przyjęcie nowych wartości dla emisji rtęci ze spalania odpadów 

komunalnych dla zakładów o ściśle określonej mocy przerobowej, 
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  wprowadzanie alternatywnych procesów i operacji technologicznych 

wolnych od substancji toksycznych; 

 Zastępowanie materiałów mogących powodować wzrost emisji rtęci materiałami 

nie zawierającymi rtęci, np. substytutami do produkcji wypełnień dentystycznych 

na bazie żywicy polimerowej lub ceramicznych, żarówkami LED, bateriami 

cynkowymi, litowymi lub alkalicznymi, termometrami elektronicznymi; 

 Podnoszenie świadomości społecznej: 

 odnoście negatywnych skutków wiązanych z emisją substancji 

niebezpiecznych takich jak rtęć, następującą podczas spalania, 

np. w celu ogrzania gospodarstw domowych, 

 odnośnie stosowania produktów użytku domowego, tj. baterie, 

termometry, żarówki nie zawierających rtęci. 

 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – benzo(g.h.i)perylen, 

Indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(a)piren oraz naftalen 

 We wszystkich analizowanych punktach monitoringowych WIOŚ brak jest 

udokumentowanych zrzutów tych substancji. W regionie wodnym zidentyfikowane 

źródła tych substancji to: lokalny ruch samochodowy, ogrzewania budynków 

z wykorzystaniem węgla i drewna (produkty spalania), emisje przemysłowe z terenów 

miast, opad atmosferyczny (emisje do powietrza z transportu samochodowego oraz 

z ogrzewania budynków). W przypadku naftalenu są to dodatkowo stacje paliw, bazy 

paliwowe – w szczególności ścieki opadowe z tych terenów, gdyż naftalen jest 

produktem ubocznym przemysłu rafineryjnego. Mając na uwadze główne źródła tych 

substancji w środowisku należy zaznaczyć, że nie jest możliwe całkowite ograniczenie 

ich emisji gdyż wiązałoby się to z zakończeniem wszystkich procesów spalania 

i używania samochodów, bo one emitują te rodzaje WWA.  

  

Działania jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia emisji WWA do 

środowiska: 

 Spalanie w sektorze komunalnym: 

 stosowanie instalacji oczyszczania spalin, 

 instalowanie urządzeń monitorujących procesy spalania, 

 wprowadzenie kotłów gazowych i olejowych lub innych tańszych 

wysokoefektywnych urządzeń grzewczych na tanie i ogólnodostępne paliwo 

stałe, w tym „paliwo bezdymne”, 

 przeprowadzenie analiz w jaki sposób zmiana obecnego systemu cen paliw 

mogłaby wpłynąć na zmianę zużycia paliw w gospodarstwach 

indywidualnych i małych kotłowniach z sektora komunalnego, 

 zamiany rodzaju paliwa ze stałego na paliwa ciekłe, gazowe i energię 

elektryczną; 

 Najlepsze dostępne technologie (BAT):  

 opracowanie odpowiednich krajowych norm emisji i metod określania 

zawartości WWA w gazach uchodzących do atmosfery, 
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 stały nadzór nad utrzymaniem na właściwym poziomie przez zakłady emisji 

WWA; 

 Ruch samochodowy: 

 produkcja pojazdów i paliw o parametrach emitujących mniejsze ilości 

zanieczyszczeń będących efektem spalania do atmosfery; 

 poprawa stopnia oczyszczania wód opadowych z terenów o dużym 

natężeniu ruchu samochodowego. 

 Dotacje proekologiczne: 

 dla indywidualnych użytkowników wprowadzających zmiany w sposobie 

wytwarzania ciepła; 

 Podnoszenie świadomości społecznej: 

 odnoście negatywnych skutków wiązanych z emisją substancji takich jak 

WWA, następującą podczas spalania, np. w celu ogrzania gospodarstw 

domowych, 

 zachęcanie do zmiany zastosowania paliwa stałego do ogrzewania 

budynków mieszkalnych na paliwa ciekłe, gazowe i energię elektryczną, 

 warsztaty w zakresie zadań i standardów w produkcji paliw jak i produkcji 

urządzeń grzewczych w celu jej efektywnego oddziaływania na wytwórstwo 

paliw komunalnych oraz na przydatność  ekologiczną wytwarzanych 

urządzeń  grzewczych, w tym stosowanych w gospodarstwach 

jednorodzinnych. 

 

Kadm i jego związki 

Suma udokumentowanych zrzutów tej substancji jest znacznie niższa 

od zawartości tej substancji w danym punkcie pomiarowo – kontrolnym. Ponadto 

w większości przypadków zrzuty te znajdują się w znacznej odległości od punktu 

monitoringowego. Jako źródło występowania tej substancji w regionie wodnym uznano 

opad atmosferyczny, gdyż obliczona dla kadmu depozycja atmosferyczna znacznie 

przewyższała ładunek tej substancji wykazany w badaniach monitoringowych, 

a zagospodarowanie zlewni danego punktu nie wskazało na możliwość emisji substancji. 

Jednak należy pamiętać, że metale ciężkie ulegają kumulacji w środowisku, więc ich 

obecność może być również skutkiem dawnych, nieistniejących już zrzutów. 

 

Działania jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia emisji kadmu do 

środowiska: 

 Spalanie w sektorze komunalnym: 

 stosowanie urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych, 

 wprowadzanie modyfikacji w konstrukcji kotłów, 

 zamiany rodzaju paliwa ze stałego na paliwa ciekłe, gazowe 

 zmiana technik w zakresie instalacji do spalania, np. oczyszczanie spalin 

przy pomocy elektrolitów, 

 usprawnienie ciepłownictwa oraz izolacji termicznych budynków  

 Spalanie w sektorze przemysłowym: 
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 poprawa sprawności oczyszczania gazów odlotowych w zakresie pyłu przez 

stosowanie: elektrolitów, elektrolitów tkaninowych, filtrów mokrych, 

 stosowanie zaawansowanych działań opracowanych dla określonych 

technologii; 

 Gospodarka odpadami:  

 organizacja systemu zbierania sprzętu elektrycznego, PCW i innych 

produktów zawierających kadm; 

 Najlepsze dostępne technologie (BAT):  

 usprawnianie układów oczyszczających dla osiągnięcia możliwie jak 

największego poziomu odpylania, 

 optymalizacja procesów technologicznych w zakresie oczyszczania ścieków, 

 wprowadzanie alternatywnych procesów i operacji technologicznych 

wolnych od substancji toksycznych; 

 Podnoszenie świadomości społecznej: 

 odnoście negatywnych skutków wiązanych z emisją substancji takich jak 

kadm, następującą podczas spalania, np. w celu ogrzania gospodarstw 

domowych, 

 zachęcanie do zmiany zastosowania paliwa stałego do ogrzewania 

budynków mieszkalnych na paliwa ciekłe i gazowe. 

 

Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) 

 Brak jest udokumentowanych zrzutów tej substancji w zlewni któregokolwiek 

z analizowanych punktów pomiarowo – kontrolnych WIOŚ. Jest to typowo miejskie 

zanieczyszczenie, dlatego źródłem występowania tej substancji w regionie wodnym 

może być obecność większych ośrodków miejskich i przemysłowych, jak i niewielkich 

miejscowości. Ograniczenia w stosowaniu tej substancji już zostały wprowadzone, 

poprzez zakaz ich użycia w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do masy materiału 

z dodatkiem plastyfikatorów, w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. 

 

Działania jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia emisji ftalanu do 

środowiska: 

 Sektor przemysłowy: 

 zastąpienie w produkcji polichlorku winylu (PCW) nie-ftalowymi 

plastyfikatorami, 

 wykorzystanie alternatywnych materiałów, np. innych rodzajów tworzyw 

sztucznych do produkcji zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci;  

 Podnoszenie świadomości społecznej: 

 odnoście szkodliwości produktów dla dzieci mogących zawierać ftalan, 

 zachęcanie do kupowania zabawek i innych artykułów pielęgnacyjnych dla 

dzieci z wiarygodnych źródeł. 
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Heksachlorocykloheksan (HCH) 

Suma udokumentowanych zrzutów tej substancji jest znacznie niższa od 

zawartości tej substancji w  danym punkcie pomiarowo – kontrolnym. Ponadto zrzut 

znajduje się w znacznej odległości od punktu monitoringowego. Analizy substancji 

wykonane w poprzednich rozdziałach jako źródło HCH podają spływy powierzchniowe 

z terenów rolniczych. Jednak ze względu na fakt, iż istnieje zakaz produkcji 

tej substancji, możliwe jest że jej zawartość w środowisku jest wynikiem stosowania 

w przeszłości.  

 

Działania jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia emisji HCH do środowiska: 

 Środki ochrony roślin: 

 unieszkodliwienie odpadowych heksachlorocykloheksanów powstałych 

przy wstrzymanej w połowie lat osiemdziesiątych produkcji HCH; 

 Podnoszenie świadomości społecznej: 

 odnoście szczególnego zagrożenia dla środowiska wodnego jakie niesie 

za sobą stosowanie środków zawierających te substancje. 

 

Ołów i jego związki 

Sumy udokumentowanych zrzutów tej substancji są znacznie niższe 

od zawartości tej substancji w danym punkcie pomiarowo – kontrolnym. Ponadto 

w większości przypadków zrzuty te znajdują się w znacznej odległości od punktu 

monitoringowego. Prawdopodobnym źródłem zanieczyszczeń ołowiem w regionie 

wodnym Dolnej Wisły jest: opad atmosferyczny, spływy powierzchniowe z dróg oraz 

sąsiedztwo ośrodków miejskich. Obliczona dla ołowiu depozycja atmosferyczna 

w większości znacznie przewyższała ładunek tej substancji wykazany w większości 

punktów monitoringowych. Należy jednak pamiętać, że metale ciężkie ulegają kumulacji 

w środowisku, więc ich obecność może być również skutkiem dawnych, nieistniejących 

już zrzutów. Ołów jest szeroko stosowany oraz wykorzystywany w produkcji, więc 

całkowite ograniczenie emisji tej substancji nie jest możliwe ze względów 

ekonomicznych. 

 

Działania jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia emisji ołowiu i jego 

związków do środowiska: 

 Sektor przemysłowy: 

 stosowanie bezpiecznych związków na bazie wapnia, cynku, magnezu 

i aluminium jako stabilizatorów PCW i zastępowanie nimi związków ołowiu; 

 Ruch samochodowy: 

 produkcja pojazdów zużywających mniej paliw zawierających ołów 

oraz stosowanie benzyny bezołowiowej; 

 

Nikiel i jego związki 

 Sumy udokumentowanych zrzutów tej substancji są znacznie niższe od 

zawartości tej substancji w  danym punkcie pomiarowo – kontrolnym. Ponadto 
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w większości przypadków zrzuty te znajdują się w znacznej odległości od punktu 

monitoringowego. Obliczona dla niklu depozycja atmosferyczna w większości nie 

przewyższa ładunku tej substancji wykazanego w większości punktów 

monitoringowych. Należy pamiętać, że metale ciężkie ulegają kumulacji w środowisku, 

więc ich obecność może być również skutkiem dawnych, nieistniejących już zrzutów. 

Prawdopodobnym źródłem zanieczyszczeń niklem w regionie wodnym Dolnej Wisły 

jest: opad atmosferyczny, spływy powierzchniowe z dróg oraz sąsiedztwo ośrodków 

miejskich. Nikiel jest szeroko stosowany oraz wykorzystywany w produkcji, więc 

całkowite ograniczenie emisji tej substancji nie jest możliwe ze względów 

ekonomicznych. 

 

Działania jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia emisji niklu i jego 

związków do środowiska: 

 Sektor przemysłowy: 

 stosowanie w systemach walutowych stopów bezniklowych, np. 

"nordyckiego złota", 

 zakaz stosowania niklu w produktach, które mają wejść w bezpośredni 

i długotrwały kontakt ze skórą, takich jak: kolczyki, naszyjniki, bransoletki 

i łańcuszki, pierścienie, koperty, bransoletki i zapięcia zegarków, guziki na 

zatrzaski, sprzączki, zatrzaski, zamki błyskawiczne i metalowe odznaki, o ile 

wykorzystywane są w odzieży, jeżeli stopień uwalniania się niklu, który 

uwalnia się z części tych produktów będących w bezpośrednim 

i długotrwałym kontakcie ze skórą, jest wyższy od określonych dla danych 

produktów parametrów; 

 Podnoszenie świadomości społecznej: 

 odnoście uczulających właściwości niklu; 

 

1,2-dichloroetan 

 Brak jest udokumentowanych zrzutów tej substancji w którymkolwiek 

z analizowanych punktów pomiarowo – kontrolnych WIOŚ. 1,2-dichloroetan jest lotnym 

związkiem organicznym, który występować może lokalnie i to nawet w wysokich 

stężeniach. O wystąpieniu tej substancji w wodach decydować będzie lokalny zrzut, 

nawet krótkotrwały. Podstawowym zastosowaniem tej substancji jest produkcji chlorku 

winylu, a dalej PCW. 

Działania jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia emisji 1,2-dichloroetanu 

i jego związków do środowiska: 

 Gospodarka odpadami:  

 organizacja systemu zbierania produktów wyprodukowanych na bazie PCW; 

 Sektor przemysłowy: 

 zastąpienie w produkcji chlorku winylu (PCW) innymi, nieszkodliwymi 

substancjami; 
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 Zaproponowane powyżej działania mogące ograniczyć zrzuty tych substancji, 

których stężenia zostały przekroczone są zróżnicowane pod kątem realności 

i efektywności kosztowej ich wdrożenia. Jednak należy mieć na uwadze, że ze względu 

na powszechność stosowania niektórych substancji, całkowite ograniczenie ich emisji do 

środowiska nie jest możliwe, gdyż będzie to powodowało niewspółmierne do tego 

koszty ekonomiczne. Z kolei inne działania, pomimo realności ich wdrożenia, mogą nie 

przynieść oczekiwanego efektu, np. dla  substancji podatnych na bioakumulację, których 

krążenie w ekosystemie jest efektem powszechnego ich stosowania w przeszłości.  

 Przy ocenie zaproponowanych działań konieczne jest poddanie ich 

przewidywanych efektów szerokiej analizie. Jednym z aspektów jakie należy poddać 

analizie jest rodzaj podmiotu, który będzie odpowiedzialny za jego realizację. Realizacja 

działań typowo inwestycyjnych, np. modernizacji instalacji do oczyszczania gazów 

odlotowych ze spalarni w celu eliminacji emisji węglowodorów aromatycznych do 

atmosfery, za które będzie odpowiedzialna, np. jednostka samorządu lokalnego, będzie 

zależała od dotacji jakie są możliwe do zdobycia na daną inwestycję oraz od zasobności 

finansowej danej jednostki. Ponadto istotne jest czy realizacja danej inwestycji 

konieczna jest dla wypełnienia zobowiązań wynikających, np. z prawa UE. Jeśli tak, 

to bez względu na koszty musi ona zostać zrealizowana, a ewentualne zmniejszenie 

kosztów jej realizacji może nastąpić poprzez wybór tańszej finansowo alternatywy.  

 W przypadku podmiotów indywidualnych ograniczenie emisji węglowodorów 

aromatycznych, powstających w wyniku ogrzewania budynków, poprzez zastosowanie 

urządzeń oczyszczających gazy odlotowe jest mało realne, ze względu na zbyt wysokie 

koszty tego typu instalacji. Bardziej prawdopodobnym do podjęcia działaniem pro 

środowiskowym jest w przypadku takich pomiotów zastosowanie innego niż stałe 

rodzaju paliwa, np. gazu lub energii elektrycznej. Jednak gdy zostanie wzięty pod uwagę 

przez te podmioty jedynie koszt finansowy, a nie efekt ekologiczny zastosowania innego 

rodzaju paliwa to może się okazać, że jest to rozwiązanie mniej dla danego 

gospodarstwa domowego opłacalne. W tym miejscu przechodzimy do efektów działań 

mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej, w tym przypadku odnośnie 

szkodliwości substancji jakie mogą być emitowane przy ogrzewaniu budynków 

niektórymi paliwami oraz odnośnie alternatyw ich stosowania, które mają zachęcić do 

stosowania materiału ograniczających emisję substancji szkodliwych do środowiska. 

 Jak pokazuje powyższy przykład, ocena korzyści związanych z poprawą jakości 

środowiska jest trudna i niejednoznaczna oraz wymaga analizy wielu zmiennych. 

Szersza analiza realności i efektywności kosztowej zaproponowanych działań mogłaby 

zostać wykonana, pod warunkiem posiadania większej ilości danych nie tylko 

z monitoringu, ale także danych ekonomicznych.  

Jedną z metod oceny kosztów, jak mogłaby być wykorzystana w takiej ocenie 

w przyszłości jest Analiza efektywności kosztowej w oparciu o dynamiczny koszt 

jednostkowy (Dynamic Generation Cost), która powstała jako standardowe narzędzie 

oceny ekonomicznej inwestycji i opisana w dokumencie: Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych 

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, 
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opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dynamiczny koszt 

jednostkowy (DGC) jest jedną z metod oceny efektywności ekonomicznej, która może 

być z powodzeniem wykorzystana do analizy inwestycji ekologicznych. Wyliczenie 

wskaźnika DGC wymaga zebrania szczegółowych danych dotyczących: kosztów 

inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych i efektu ekologicznego. Ponadto konieczne 

jest przyjęcie założeń odnośnie: stopy procentowej i rodzaju cen, które odzwierciedlają 

koszty inwestycji (stałe lub bieżące) i horyzontu czasowego. Obliczony wskaźnik 

wyrażony w ten sam sposób jak cena za usługę i dzięki temu może być intuicyjnie 

zrozumiały również dla osób, które nie znają się na analizie ekonomicznej i finansowej. 

 

W związku z mała ilością danych oraz małą wiarygodnością danych z lat 2008-

2009, a co za tym idzie brakiem możliwości opracowania trendów zmian zanieczyszczeń 

w punktach pomiarowo – kontrolnych i dla wielkości zrzutów substancji, na dzień 

dzisiejszy trudno jest oszacować trendy zmian w perspektywie 2021 i 2027. Biorąc pod 

uwagę wyniki analiz przedstawionych w poprzednich rozdziałach można stwierdzić, 

że największe przekroczenia wartości granicznych substancji oraz największe emisje 

punktowe w regionie wodnym Dolnej Wisły dotyczą metali ciężkich, węglowodorów 

aromatycznych i pestycydów. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że substancje te mają 

dużą zdolność bioakumulacji oraz przemieszczania się w środowisku wodnym, więc ich 

obecność może być wynikiem stosowania w przeszłości, kiedy świadomość na temat 

zagrożeń z ich strony była dużo mniejsza. Natomiast jeśli chodzi o węglowodory 

aromatyczne, to ich obecności w środowisku nie da się w całości wyeliminować, gdyż 

musiałoby się to wiązać z cofnięciem się w rozwoju cywilizacyjnym. Można się więc 

spodziewać, że przekroczenia tych substancji w przyszłości nadal będą występowały, 

szczególnie że brak jest danych na temat ich ilości występujących naturalnie 

w środowisku wodnym. W najbliższej przyszłości należałoby się skupić na rozszerzeniu 

sieci monitoringu tych substancji, badaniach nad ich naturalnym występowaniem 

w środowisku wodnym oraz oszacowaniem wpływu źródeł rozproszonych. Natomiast 

przedstawione powyżej działania dla ograniczenia emisji tych substancji są jak 

najbardziej adekwatne i konieczne do wprowadzenia, jednak nie należy spodziewać się, 

że zostaną wdrożone natychmiastowo, więc na efekty ekologiczne ich wdrożenia należy 

poczekać. 

15. Podsumowanie oraz wytyczne w zakresie powtórnego 

sporządzenia wykazu w kolejnym cyklu planistycznym 

Powyższe opracowanie pozwala stwierdzić, iż największy problem wśród 

substancji priorytetowych na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły stanowią metale 

ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Są to substancje stosowane 

w dużych ilościach zarówno w różnych gałęziach przemysłu jak i w życiu codziennym. 

Potwierdzone to zostało wysokimi ich stężeniami odnotowanymi na terenach 

uprzemysłowionych jak Trójmiasto, Bydgoszcz czy Elbląg, ale także na obszarach 
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intensywnego rolnictwa, jak obszar województwa kujawsko-pomorskiego czy okolice 

Słupska. Nie stanowi to jednak podstawy do jednoznacznego i kategorycznego 

określenie ich źródła w środowisku. Zgodnie z wynikami opracowania można uznać, 

że punktowe źródła emisji stanowią niewielki procent emisji zawartości w środowisku. 

Wpływ na to mają zapewne ograniczenia prawne w pozyskiwaniu rzeczywistych danych 

o ilości emitowanych substancji przez podmioty korzystające ze środowiska. Ważnym 

elementem obciążającym wody powierzchniowe zdają się więc tutaj być rozproszone 

źródła emisji takie jak: osady denne czy rolnictwo. Należy również pamiętać, iż zaledwie 

część zanieczyszczeń przedostaje się do wód ze ściekami, bądź spływami 

powierzchniowymi. Znaczna ich część dostarczana jest drogą depozycji atmosferycznej. 

Bardzo wyraźnie pokazują to wyniki badań metali ciężkich w opadzie atmosferycznym – 

ładunek dostający się tą drogą na powierzchnię zlewni często wielokrotnie przekracza 

ten odprowadzany ze ściekami. Również wspomniane osady denne mogą stanowić 

wyjaśnienie dla podwyższonych zawartości tych substancji w wodach.  

 

Spełnienie wymagań Dyrektywy EQS jest jednym z elementów celów 

środowiskowych, jakie muszą osiągnąć do 2015 roku wszystkie jednolite części wód. 

Do terminu osiągnięcia tego celu pozostało od chwili obecnej dwa lata, co jest 

zdecydowanie zbyt krótkim okresem, aby można było zakładać znaczącą poprawę 

w tym zakresie. W związku z powyższym, wszystkie jednolite części wód, w których 

wystąpiły jakiekolwiek przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji 

priorytetowych można uznać za wstępnie zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. Konieczność zastosowania ewentualnych odstępstw i decyzja co do 

ich charakteru – przesunięcie terminu ich osiągnięcia czy też obniżenie celów, powinno 

być przedmiotem odrębnych szczegółowych analiz. Podstawą tych analiz powinna być 

przede wszystkim wykonana przez Głowy Inspektorat Ochrony Środowiska ocena stanu 

jednolitych części wód. 

Niniejsze opracowanie jest pierwszym podejściem do tak szczegółowej analizy 

emisji oraz zawartości w wodach substancji priorytetowych oraz innych substancji dla 

których zostały ustanowione środowiskowe normy jakości. W związku z powyższym na 

etapie realizacji opracowania napotkano na szereg problemów związanych 

z niedostępnością bądź niespójnością niezbędnych danych. Poniżej opisano 

najważniejsze, zdaniem Wykonawcy, aspekty, które powinny zostać uregulowane przed 

przystąpieniem do aktualizacji niniejszej pracy w kolejnym cyklu planistycznym:  

 Monitoring substancji priorytetowych oraz innych substancji, dla których 

ustanowione zostały środowiskowe normy jakości, wprawdzie prowadzony był 

od 2008 roku, jednak pierwsze dwa lata były okresem zakupów sprzętu, zmian 

metodyk oraz szkolenia personelu, tak więc znaczna ilość danych z tamtego 

okresu ma bardzo niską wiarygodność. Z kolei w roku 2010 badania były 

prowadzone w bardzo niewielkiej liczbie punktów, tak więc pierwszym rokiem, 

dla którego dane można uznać za w pełni wiarygodne i kompleksowe jest rok 

2011, podczas gdy analiza powinna być prowadzona dla okresu co najmniej 3 lat. 
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W kolejnym cyklu planistycznym problem ten się nie pojawi, tak więc będzie 

możliwa znacznie bardziej wiarygodna ocena.  

 Niezwykle istotnym aspektem jest konieczność skorelowania badań 

monitoringowych z informacjami o emisjach. W obecnie analizowanym okresie 

bardzo często substancje zrzucane do wód powyżej punktu monitoringowego nie 

były w nim badane, co powoduje brak możliwości oceny wpływu konkretnego 

zrzutu na zawartość substancji w wodach. Istnieje konieczność weryfikacji pod 

tym kątem programów monitoringu wód. Aby umożliwić ocenę trendów, 

w przypadku gdy dana substancja występuje w punkcie monitoringowym, 

powinna być w tym punkcie badana w kolejnych latach. 

 Kolejnym ważnym krokiem, który powinien być zrealizowany przed aktualizacją 

niniejszej pracy w następnym cyklu planistycznym jest przegląd i ewentualna 

weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych. Powszechne jest zamieszczanie 

w pozwoleniach wodnoprawnych na zrzuty ścieków komunalnych jedynie 

podstawowych wskaźników zanieczyszczeń, czyli: BZT5, ChZT, azot ogólny, fosfor 

ogólny oraz zawiesina ogólna. Są to wówczas jedyne zanieczyszczenia, których 

zawartość w ściekach użytkownik ma obowiązek badać. Tymczasem do wielu 

z tych oczyszczalni, oprócz ścieków bytowych, odprowadzane są również ścieki 

przemysłowe z niewielkich zakładów. W związku z powyższym wskazany jest 

przegląd pozwoleń dla oczyszczalni, przynajmniej na poziomie gminnym, pod 

kątem działającego na obszarze zlewni oczyszczalni przemysłu i konieczności 

uwzględnienia w pozwoleniach wodnoprawnych dodatkowych wskaźników 

zanieczyszczeń. 

 „Przewodnik…” będący podstawą realizacji pracy, zaleca stosowanie metody SFA 

(Substance Flow Analysis) w celu oszacowania źródeł substancji w wodach. 

W praktyce pełne zastosowanie tej metody na poziomie zlewni jest i będzie 

jeszcze przez długi czas niemożliwe, ze względu na brak niezbędnych danych 

oraz narzędzi pomiarowych i modelowych. W niniejszej pracy Wykonawca 

zastosował metodę uproszczoną, opartą w dużej mierze na analizie jakościowej. 

Jednak w kolejnym cyklu planistycznym niezbędne jest opracowanie spójnej 

i jednoznacznej metodyki szacowania źródeł substancji w wodach, w pełni 

dostosowanej do realnej dostępności danych i narzędzi. 
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