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Wprowadzenie
Zanieczyszczenia toksyczne mogą w znaczący sposób wpływać na stan jakości wód
powierzchniowych. Zgodnie z Art. 16 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) wyznaczono listę 33
substancji priorytetowych i 8 innych substancji (SP). Na podstawie listy tych substancji (załącznik 1)
określa się stan chemicznych wód, zgodnie z dyrektywą 2008/105/EC Parlamentu Europejskiego
i rady Europy, wprowadzającą normy środowiskowe w dziedzinie polityki wodnej (Dyrektywa EQS).
Spośród tych 33 substancji wyodrębniono grupę substancji priorytetowych niebezpiecznych, które są
toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji. W ciągu 20 lat po wejściu w życie RDW
należy zaprzestać stosowania i zrzucania substancji priorytetowych niebezpiecznych do wód oraz
stopniowo ograniczać pozostałe substancje priorytetowe i inne niebezpieczne.
Zgodnie z Art. 5 dyrektywy 2008/105/EC państwa członkowskie muszą opracować wykaz, obejmujący
mapy, jeśli są dostępne, emisji, zrzutów i strat wszystkich substancji priorytetowych i substancji
zanieczyszczających wymienionych w części A załącznika do niniejszej dyrektywy, dla każdego
obszaru dorzecza lub części dorzecza znajdujących się na ich terytorium, w tym, stosownych
przypadkach, ich stężeń w osadach, florze i faunie.
W ramach Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały przygotowane
wytyczne dla sporządzenia tej inwentaryzacji – „Technical Guidance on the preparation of inventory
of emissions, discharges and losses of priority hazardous substances”. Na bazie tego dokumentu
został opracowany we wrześniu 2012 roku „Przewodnik do opracowania wykazu wielkości emisji
i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone normy
środowiskowe jakości”. Oba przewodniki były wykorzystane do realizacje tej pracy.
Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje państwa członkowskie do przeglądu wykazu substancji
priorytetowych. Wywiązując się z tego obowiązku zidentyfikowano dodatkowe substancje
stanowiące na poziomie Unii znaczne ryzyko dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem
i dodano do wykazu substancji priorytetowych. Ustalając środowiskowe normy jakości dla tych
substancji, uwzględniono najnowsze dostępne dane naukowo-techniczne. We wrześniu 2013 roku
została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia
2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych
w dziedzinie polityki wodnej. Dyrektywa ta ustanawia nowe substancje priorytetowe i priorytetowe
niebezpieczne, ustanawia dla nich standardy ekologiczne, zmienia niektóre standardy dla
zanieczyszczeń z dyrektywy 2008/105/WE oraz wprowadza obowiązek monitorowania niektórych
substancji priorytetowych niebezpiecznych w matrycach innych niż woda (w faunie, florze i osadach,
ze względu na ich zdolności do bioakumulacji), ponieważ stężenia substancji w wodzie nie dają
pełnego obrazu zagrożenia.
W pracy przedstawiono rekomendowane w „Przewodniku do wykazu wielkości emisji i stężeń
substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe
normy jakości” oraz w „Technical Guidance on the preparation of inventory of emissions, discharges
and losses of priority hazardous substances” dwuetapowe podejście do rankingu substancji SP:
Podejście I - polegające na ocenie „ważności substancji” (tak zwanego rankingu) w środowisku
wodnym, uwzględniające wyniki monitoringu oraz wszelkie dostępne dane na temat źródeł
punktowych,
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Podejście II - polegające na czteropoziomowym szacowaniu emisji, w którym należy skonfrontować
ładunki SP niesione przez rzekę w punktach monitoringowych z informacją o ładunkach ze źródeł
punktowych, oszacować wielkość ładunków SP ze źródeł rozproszonych, uszczegółowić informacje na
temat źródeł punktowych, wskazać przyczyny występowania SP w wodach (wyznaczanie „hot spots”
– „gorące punkty” dla SP), obliczyć ładunki SP dostające się do wód ze źródeł rozproszonych
(modelowanie), sporządzić bilans uwalnianych ze źródeł punktowych SP w środowisku (dane
o produkcji, zużyciu i drogach przenikania danego zanieczyszczenia).
Minimalne wymagania dla pierwszej inwentaryzacji (wykazu emisji, zrzutów i strat) obejmują:
identyfikację tych substancji, które są najbardziej istotne na obszarze dorzecza, a także mogą być
istotne w przyszłości (ranking), informacje na temat punktowych zrzutów SP ze źródeł
przemysłowych i z miejskich oczyszczalni ścieków, podstawowe szacunki emisji ze źródeł
obszarowych, np. poprzez obliczenia ładunku niesionego z wodami rzecznymi, wskazanie
brakujących danych do sporządzenia następnej inwentaryzacji.
W pierwszej inwentaryzacji należało użyć wiarygodnych danych o stężeniach SP w wodach
powierzchniowych z jednego roku pomiędzy 2008 – 2010. Niestety, ze względu na częstotliwość
badań i stosowane przez laboratoria wykonujące badania na obszarze RZGW w Szczecinie metody
analityczne, dopiero dane z 2012 roku są najbardziej adekwatne dla celów takiej analizy. Właśnie
w 2012 r. większość SP była badana zgodnie z minimalnymi wymogami dyrektywy EQS. Dlatego
zdecydowano o przeprowadzeniu analizy na podstawie danych z lat 2010 – 2012.
Celem niniejszego opracowania pracy było sporządzenie wykazów wielkości emisji i stężeń substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy
jakości dla regionów wodnych na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Przedmiotowy wykaz stanowi element dokumentacji planistycznej sporządzanej przez
Dyrektora RZGW w Szczecinie dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami. Realizacja pracy
wynikała z art. 113 ust. 3 pkt 1a ustawy Prawo wodne i stanowiła wypełnienie zaleceń art. 5
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EC w sprawie środowiskowych norm jakości
w dziedzinie polityki wodnej.
Praca swoim zakresem obejmowała:
 przygotowanie danych dotyczących wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych i innych
zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości w regionach
wodnych na obszarze działania RZGW w Szczecinie na podstawie pozwoleń wodnoprawnych
i pozwoleń zintegrowanych,
 przygotowanie danych dotyczących wielkości stężeń substancji priorytetowych i innych
zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości z monitoringu wód
prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska,
 wykonanie baz danych przestrzennych dotyczących wielkości emisji i stężeń zanieczyszczeń,
 sporządzenie, na podstawie wykonanej bazy danych, wykazu wielkości emisji substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe
normy jakości,
 sporządzenie na podstawie wykonanej bazy danych wykazu wielkości stężeń substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe
normy jakości,
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 wykonanie oceny zawartości substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych wraz
z wstępną oceną trendów oraz możliwości eliminacji lub ograniczania substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe
normy jakości,
 wykonanie serwisu mapowego do prezentacji, edycji i raportowania danych dotyczących
wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których
określone zostały środowiskowe normy jakości.
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Charakterystyka obszaru działania RZGW w Szczecinie
Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie posiada powierzchnię 20,4 tys. km2, co stanowi
6,5% powierzchni Polski. Położony jest w granicach trzech województw: zachodniopomorskiego (87%
powierzchni), lubuskiego (7% powierzchni) oraz pomorskiego - rysunek. 1.
Rysunek 1. Obszar działania RZGW w Szczecinie

Obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie określony został
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów
dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz 878 z późn. zm.). Obejmuje on dorzecze Odry region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker. Opis przebiegu granicy
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego określono zgodnie z par. 2 wymienionego na
wstępie rozporządzenia.
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Pod względem geograficznym są to głównie tereny Pobrzeża Szczecińskiego, część Pobrzeża
Koszalińskiego oraz Pojezierza Zachodniopomorskiego. Obszar ten cechuje urozmaicona rzeźba
terenu, korzystne warunki bioklimatyczne, różnorodność gleb oraz zróżnicowana szata roślinna.
Około 30 % powierzchni tego regionu zajmują lasy. Znajdują się tu: Woliński Park Narodowy, Parki
Krajobrazowe oraz liczne obszary należące do sieci Natura 2000.
Największą rzeką w granicach administrowania RZGW w Szczecinie jest Odra (druga pod względem
długości i wielkości przepływu rzeka w Polsce). Największe dopływy Odry (w granicach omawianego
regionu) to: Ina (125,8 km), Myśla (104,5 km), Płonia (73,3 km), Pliszka (68,0 km), Ilanka (58,0 km),
Gowienica (51,1 km), Tywa (50,4 km), Rurzyca (45,1 km), Słubia (31,3 km), Gunica (23,5 km). Kurzyca
(22,3 km). Istotne bezpośrednie dopływy Bałtyku to: Rega (187,6 km), Parsęta (142,6 km), Wieprza
(133,4 km) oraz Czerwona (28,2 km).
W granicach regionu wodnego Dolnej Odry znajduje się rozległy akwen przymorski Zalew Szczeciński
o całkowitej powierzchni 687 km2 , przy czym część polska wynosi 410 km2. Akwen ten
charakteryzuje się specyficzną hydrochemią wód, która kształtuje się pod wpływem dopływu wód
śródlądowych (głównie wód Odry) i napływu wód morskich poprzez cieśniny – Świnę i Dziwnę.
Jezior o powierzchni większej od 0,5 km2 jest 112. Największe z nich to: deltowe jezioro Dąbie
(56 km2), rynnowe jezioro Miedwie (35,3 km2), przymorskie jezioro Jamno (22,4 km2). Ponadto
w wyniku wybudowania w regionie elektrowni wodnych powstały zbiorniki sztuczne, największe
z nich zlokalizowano na Radwi (dopływ Parsęty) oraz na Redze.
Największe miasta to: Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Świnoujście, Police,
Białogard, Goleniów i Gryfino.
Obszar wykorzystywany jest gospodarczo w różnorodny sposób. Znajdują się tu duże aglomeracje,
śródlądowe i morskie drogi wodne oraz przemysł i rolnictwo. Główne zakłady przemysłowe to
Elektrownia „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie, Elektrownie „Pomorzany” i „Szczecin” w Szczecinie
(przemysł paliwowo – energetyczny), Zakłady Chemiczne Police, Zakłady Produkcji Nawozów
Sztucznych "Fosfan" w Szczecinie (produkcja nawozów sztucznych) a także duże fermy hodowlane
i zakłady przetwórstwa spożywczego. Przemysł wydobywczy reprezentują podmioty pozyskujące: gaz
ziemny, ropę naftową, kruszywo oraz torf. W regionie położone są dwa duże porty: Szczecin
i Świnoujście oraz porty istotne dla regionu: w Policach, Stepnicy, Kołobrzegu i Darłowie. Pas
nadmorski (190 km wybrzeża morskiego) oraz pas pojezierzy maja istotne znaczenie dla rozwoju
turystyki.
Grunty orne i użytki zielone zajmują około 56% obszaru w granicach regionu Dolnej Odry i Rzek
Przymorza. Znajdują się tu również liczne fermy drobiu, trzody chlewnej oraz zwierząt futerkowych
(norki). Podstawowym źródłem zanieczyszczeń są punktowe zrzuty ścieków komunalnych,
przemysłowych, ścieki z przelewów burzowych ogólnospławnych sieci kanalizacyjnych, często
niezidentyfikowane zrzuty nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych ze wsi i małych osiedli
jak również większych miast. Na obszarze RZGW w Szczecinie, zlokalizowanych jest 145 oczyszczalni,
które według pozwoleń wodno prawnych uwalniają SP do środowiska wodnego (w tym 78 są to
oczyszczalnie komunalne) oraz 25 składowisk komunalnych i 6 przemysłowych. W latach 2007 – 2012
z obszaru RZGW w Szczecinie 159 obiektów znalazło się w ewidencji PRTR.
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Baza danych i ranking substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których
określone zostały środowiskowe normy jakości na podstawie danych o emisji do wód
Przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska nie dają możliwości pełnego pozyskiwania
danych dotyczących emisji substancji priorytetowych do wód. Obecnie w Polsce dane o emisjach do
środowiska dostępne są w kilku rejestrach, a funkcjonowanie każdego z nich regulują inne podstawy
prawne. Podstawowymi źródłami danych są informacje pozyskiwane od użytkowników środowiska,
które raportują organom ochrony środowiska na mocy przepisów prawa (automonitoring, baza
danych Urzędu Marszałkowskiego) oraz dane zawarte w pozwoleniach wodnoprawnych
i zintegrowanych.
Podmioty, które posiadają pozwolenia mają obowiązek prowadzenia okresowej sprawozdawczości.
Jednak pozwolenia nie dają możliwości pełnej analizy występowania SP, ponieważ dostarczają
jedynie danych w zakresie podstawowych parametrów, czasami zawierają informacje o stężeniach
metali (raportowane są tylko te substancje, które zostały określone w pozwoleniu wodno-prawnym
lub zintegrowanym)
W celu oceny wielkości emisji substancji priorytetowych (SP) w środowisku wodnym przeprowadzono
ranking ich występowania w oparciu o dane emisji SP do wód z lat 2010 – 2012.
Wykorzystano informacje z baz danych znajdujących się w posiadaniu Wojewódzkich Inspektoratów
Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zielonej Gorze i Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowego Rejestru Transferu i Uwalniania Zanieczyszczeń
oraz z danych zawartych w pozwoleniach wodno-prawnych i zintegrowanych.
Zaproponowana w ramach niniejszej pracy baza danych wielkości emisji substancji priorytetowych
zawiera następujące dane: nazwę i adres zarówno właściciela jak i samego zakładu, rodzaj
działalności prowadzonej przez zakład/obiekt, projektowanej wielkości produkcji, ilości RLM,
informacje o nazwie i km cieku, informacje o pochodzeniu danych, statusie zrzutu i rodzaju ścieków
wraz z rodzajem odprowadzania (ciągłe, sezonowe, cykliczne), współrzędnych lokalizacji, ilości
ścieków (m3/rok) w poszczególnych latach 2010 – 2012 wraz z ilością zinwentaryzowanych substancji
priorytetowych (stężeniami i ładunkami).
Spośród 506 obiektów odprowadzających ścieki do wód i kanalizacji wyłoniono 67 podmiotów
emitujących SP, które następnie objęto rankingiem. Były to głównie komunalne oczyszczalnie ścieków
(47), oczyszczalnie przemysłowe (18) i dwa komunalne ujęcia wód.
Wśród tych podmiotów - 60 posiadało pozwolenia wodno-prawne, 7 pozwolenia zintegrowane, a 10
(z 15) raportowało uwolnienia do wód zgodnie z rozporządzeniem PRTR.
Tabela 1. Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków objętych rankingiem w latach 2010 – 2012 na
obszarze RZGW w Szczecinie, dla których dostępne były dane o ilości RLM
RLM

>=500 000

>=100 0000

>=40 000

>=25 000

>=10 000

Ilości
oczyszczalni

6

4

4

10

17

9

Ilość ścieków (m /rok) w 2011 roku

>= 40 000 000

>=3 000 000

>=400 000

>= 200 000

>=70 000

>=50 000

>= 8 000

>= 400

Tabela 2. Ilość oczyszczalni przemysłowych na obszarze RZGW w Szczecinie, które objęto rankingiem
w podziale na ilość odprowadzanych ścieków (dane dla roku 2011)

Ilość zakładów w 2011 roku

1

1

1

4

1

5

4

1

Ilość oczyszczalni raportujących do
PRTR w latach 2010-2012

1

1

3

2

W latach 2010 – 2012 zewidencjonowano uwolnienia do wód z punktowych źródeł zanieczyszczeń dla
18 SP. Głównie były to metale: rtęć, kadm, nikiel i ołów. Pozostałe raportowane SP to:
1,2 dichloroetan, aldryna, trichlorometan, tetrachlorometan, dieldryna, eldryna, izodryna,
tetrachloroetylen, pentachlorofenol, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, heksachlorocyklohek
san, trichlorobenzen, trichloroetylen. Informacje dotyczące uwolnień tych substancji uzyskano
dwukrotnie dla 4 użytkowników środowiska – 3 oczyszczalni przemysłowych i jednej oczyszczalni
komunalnej. Są to więc dane niemiarodajne dla oceny istotności ich występowania na obszarze
RZGW w Szczecinie.
Dane o emisjach pozostałych substancjach z listy SP nie były możliwe do pozyskania, co nie
oznacza, że emisja tych substancji do wód wraz ze ściekami z oczyszczalni nie miała miejsca.
Powodem jest brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących obowiązku identyfikowania
wszystkich substancji z listy SP w odprowadzanych ściekach. Wyniki wielu prac na temat
występowania substancji niebezpiecznych w środowisku (między innymi Projekt COSHIBA)
wskazują, że znaczna część nieraportowanych przez oczyszczalnie SP jest bardzo rozpowszechniona
w środowisku i ich obecność w ściekach i osadach z oczyszczalni jest wysoce prawdopodobna.
Analizę wielkości uwolnień do środowiska wodnego SP przeprowadzono w 2 grupach:


dla wszystkich zidentyfikowanych 67 obiektów ( tabela 3),



dla obiektów posiadających pozwolenie zintegrowane i raportujących do PRTR (tabela 4).

Największe uwolnienia metali zanotowano dla dużych zakładów przemysłowych i oczyszczalni
komunalnych ścieków.
Tabela 3. Emisja metali w latach 2010 – 2012 z wszystkich oczyszczalni ścieków zidentyfikowanych na
obszarze RZGW w Szczecinie
Wielkość emisji w kg/rok

Lp.
1

Nazwa substancji
Rtęć

2010
227,75

2011
88,63

2012
80,42

2

Kadm

385,90

139,46

89,00

4

Ołów

770,39

585,93

751,32

3

Nikiel

2695,56

1141,13

2816,81

W latach 2010 – 2012 najwięcej do wód wyemitowano niklu, a następnie ołowiu, kadmu i rtęci. Ilości
uwalnianych do środowiska wodnego niklu i ołowiu w latach 2010 i 2012 były wysokie, według PRTR
w 2010 roku uwolnienie niklu na obszarze RZGW w Szczecinie stanowiło około 22 % wszystkich
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uwolnień tego metalu z obszaru Polski. Zaznaczyć należy, że nikiel i ołów nie są substancjami
priorytetowymi niebezpiecznymi w przeciwieństwie do kadmu i rtęci.
Tabela 4. Emisja metali z listy SP w latach 2010 – 2012, dla obiektów objętych obowiązkiem
raportowania w ramach PRTR i posiadających pozwolenia zintegrowane.
Lp.

Nazwa substancji

1

Rtęć

2

Wielkość emisji kg/rok
2010

2011

2012

72,65

50,19

60,39

Kadm

149,63

40,91

18,20

3

Nikiel

2180,53

825,51

2486,16

4

Ołów

648,88

107,71

119,26

Emisja metali z listy SP do wód powierzchniowych z dużych instalacji (PRTR, pozwolenia
zintegrowane) jest znacząco niższa od sumarycznej emisji tych metali z wszystkich obiektów
zinwentaryzowanych na obszarze RZGW w Szczecinie. Tak więc znaczna część uwolnień tych metali
do wód pochodzi z pozostałych oczyszczalni komunalny i przemysłowych. Zastosowanie do analizy
wielkości emisji do wód jednie danych z obiektów z pozwoleniem zintegrowanym lub tych z listy
PRTR nie jest dla obszaru RZGW w Szczecinie miarodajne.
W ramach realizacji tej pracy dane o zrzutach SP do kanalizacji nie były możliwe do pozyskania.
Wydaje się, że jest to część inwentaryzacji SP, która powinna zostać wykonana przy kolejnym
sporządzaniu wykazu emisji, zrzutów i strat.
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Baza danych i ranking substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których
określone zostały środowiskowe normy jakości na podstawie ich stężeń w wodach
powierzchniowych obszaru RZGW w Szczecinie
Badania jakości wód w Polsce prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (wioś). Monitoring wód prowadzony jest w oparciu
o wieloletnie programy monitoringu środowiska. W okresie podlegającym sprawozdawczości
w ramach opracowywanego „Wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz
niebezpiecznych substancji priorytetowych, dla których zostały określone środowiskowe normy
jakości”, realizowane były dwa programy: Program Monitoringu Środowiska (PMŚ) na lata 2007 –
2009 oraz PMŚ na lata 2010 – 2012. Okres ten cechował się licznymi zmianami, które były
wynikiem zmieniającego się prawa w zakresie monitoringu i oceny stanu wód. W latach 2007 – 2009
badania substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone
środowiskowe normy jakości, były prowadzone w ograniczonym zakresie i z tego względu do
przeprowadzenia rankingu SP wykorzystano głównie dane z lat 2010 – 2012.
Zgodnie z PMŚ na lata 2010 – 2012 monitoring wód powierzchniowych realizowano w sieci
monitoringu diagnostycznego, operacyjnego oraz badawczego.
Badania substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, dla których zostały
określone normy środowiskowe w wodach powierzchniowych prowadzone są w ramach monitoringu
diagnostycznego. W sześcioletnim cyklu planowania badań grupę wskaźników chemicznych
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
oznacza się w jednym cyklu rocznym. Częstotliwość badań dla wszystkich kategorii wód określono
jako 12 badań w roku.
Jednym z ważniejszych kryteriów objęcia JCW monitoringiem operacyjnym jest odprowadzanie do
nich substancji z listy substancji priorytetowych lub jeżeli wyniki monitoringu diagnostycznego
wykazały, że stężenie co najmniej jednej z tych substancji przekracza wartość graniczną. Wówczas
monitoring operacyjny w zakresie tego wskaźnika prowadzi się corocznie w każdym punkcie
pomiarowo-kontrolnym tej jednolitej części wód.
Monitoring badawczy uruchamia się w celu określenia źródła pochodzenia substancji priorytetowych
i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone normy środowiskowe.
W latach 2010 – 2012 nadal trwały prace związane z wdrażaniem systemu monitoringu i oceny wód.
Okres ten cechował się licznymi zmianami, zarówno wyposażenia w aparaturę pomiarowo-badawczą
jak i stosowanych metodyk analitycznych oraz wymagań co do granicy oznaczalności. Z tego względu
zgromadzone zbiory danych wymagały uporządkowania i weryfikacji.
Przy „porządkowaniu” danych wzorowano się na „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów
ochrony środowiska w sprawie wykonania weryfikacji oceny jednolitych części wód
powierzchniowych (rzek, zbiorników zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) za lata 2010,
2011 i sporządzenia oceny dla JCW ww. kategorii za rok 2012.”
Zgodnie z zasadą przyjętą w wytycznych odrzucono wyniki, które uzyskano przy zastosowaniu
metody analitycznej o granicy oznaczalności przekraczającej 100% średniorocznej wartości
dopuszczalnej (EQS). Zasadę taką wprowadzono w celu wykorzystania możliwie największej ilości
posiadanych wyników badań, chociaż wymagania odnośnie granicy oznaczalności LoQ są ostrzejsze.
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Zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy Komisji z 31 lipca 2009r. ustanawiającej, na mocy dyrektywy
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy
i monitorowania stanu chemicznego wód, Państwa członkowskie są zobowiązana zadbać o to, by
w przypadku wszystkich stosowanych metod analizy minimalne kryteria w zakresie wyników opierały
się na niepewności pomiaru równej 50% lub mniejszej od tej wartości (k = 2), szacowanej na poziomie
odpowiednich norm jakości środowiska, zaś granica oznaczalności była równa lub mniejsza od
wartości 30% odnośnych norm jakości środowiska.
Zaakceptowane wyniki badań substancji chemicznych w latach 2010 – 2012 w punktach monitoringu
rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych wprowadzono do bazy danych stężeń substancji
priorytetowych.
Baza danych stężeń substancji priorytetowych zawiera następujące dane: nazwę i kod jednolitej
części wód, numer CAS (numer przypisany substancji przez amerykańską organizację Chemical
Abstracts Service), numer i nazwę wskaźnika jakości wód według rozporządzenia, datę poboru
próbki, wartość stężenia poszczególnych wskaźników oraz granicę oznaczalności metody analitycznej
przy zastosowaniu której uzyskano wynik. W bazie danych zgromadzono wyniki badań wszystkich
substancji. Są to: alachlor, antracen, atrazyna, benzen, bromowany difenyloeter, kadm, chloroalkany,
chlorfenwinfos, chloropiryfos, 1,2-dichloroeta), dichlorometan, ftalan di(2-etyloheksyl) diuron,
endosulfan, fluoranten, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, heksachlorocykloheksan,
izoproturon, ołów, rtęć, naftalen, nikiel, nonylofenol, oktylofenol, pentachlorobenzen,
pentachlorofenol, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren, symazyna, związki tributylocyny, trichlorobenzen, trichlorometan, trifluralina,
tetrachlorometan, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, DDT – izomer para-para, DDT całkowity,
trichloroetylen oraz tetrachloroetylen.
Ranking stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone
środowiskowe normy jakości (SP) został sporządzony w oparciu o „Przewodnik do opracowania
wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz niebezpiecznych substancji
priorytetowych, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości” (dalej zwanym
Przewodnikiem) oraz obowiązujące obecnie środowiskowe normy jakości dla substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń zawarte w Rozporządzeniu 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);
Analizowano wyniki badań SP w wodach rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych, uzyskane
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez WIOŚ w Szczecinie, Gdańsku
oraz Zielonej Górze. Wykorzystano także wyniki oznaczeń wykonanych na potrzeby opracowania
„Analiza występowania substancji priorytetowych w ekosystemach wodnych (etap II)” Ekoekspert
Sp.o.o. W-wa 2009. W przypadku rzek analizowano wyniki badań z okresu 2010 – 2012. Ze względu
na zbyt małą ilość danych zgromadzonych w tym okresie dla jezior, wód przejściowych
i przybrzeżnych, do opracowania rankingu tych kategorii wód wykorzystano także dane z lat 2008 –
2009.
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Ocenę występowania SP na obszarze RZGW w Szczecinie przeprowadzono w trzech etapach,
z zachowaniem podziału na wody: rzeczne, jeziorne, przejściowe i przybrzeżne. Polegały one na:
I.
II.
III.

identyfikacji substancji, których stężenia przekraczają średnioroczną dopuszczalną wartość
norm jakości środowiska,
identyfikacji substancji, które występują w stężeniach wyższych niż granica oznaczalności
stosowanej metody analitycznej,
identyfikacji substancji, dla których wszystkie wyniki badań były poniżej granicy oznaczalności
stosowanej metody analitycznej.

Zbiorcze zestawienie ilości substancji zidentyfikowanych w poszczególnych etapach przedstawiono
w tabeli 5.
Tabela 5. Podsumowanie wyników rankingu substancji priorytetowych
ETAP I
>EQS
Kategoria
wód

Ilość
substancji

W tym
priorytetowych
substancji
niebezpiecznych

Etap II
>LoQ

Etap III
<LoQ

Ilość
substancji

W tym
priorytetowych
substancji
niebezpiecznych

Ilość
substancji

Ilość
PPK

Rzeki

12

10

16

4

18

50

Jeziora

14

11

19

5

13

18

Przejściowe

7

5

10

4

29

11

Przybrzeżne

5

3

12

6

29

6

Ilość
badań

13628
3770
1693
858

Wyniki przeprowadzonego rankingu substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których
zostały określone środowiskowe normy jakości w wodach rzek, jezior, wód przejściowych
i przybrzeżnych pozwalają na oceną „ważności” poszczególnych substancji na obszarze RZGW
w Szczecinie.
Na podstawie badań z lat 2010 – 2012 w 4 kategoriach wód powierzchniowych (łącznie 65 JCW)
stwierdzono obecność 17 substancji, których stężenia przekraczały średnioroczne wartości EQS.
Jedenaście z tych substancji zostało określonych jako priorytetowe substancje niebezpieczne, dla
których należy wprowadzić niezbędne środki w celu zaprzestania lub stopniowego eliminowania ich
emisji, zrzutów i strat.
Włączenie do rankingu jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych wyników badań z lat 2008 – 2009
rozszerza listę zidentyfikowanych na obszarze RZGW w Szczecinie SP o 3 substancje priorytetowe
niebezpieczne (endosulfan, heksachlorocykloheksan, heksachlorobenzen). Wysokie stężenia tych
substancji stwierdzono jednorazowo w różnych jeziorach.
Listę SP, które w latach 2010 – 2012 występowały w stężeniach wyższych od wartości średniorocznej
EQS przedstawiono w tabeli 6.
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JEZIORA

WODY
PRZEJŚCIOWE

WODY
PRZYBRZEZNE

21,9

27,6

16,7

5,3

16,3

23,3
56,7

68,4

5,5

6,7

WODY
PRZEJŚCIOWE

1

JEZIORA

RZEKI

Częstość występowania
stężeń wyższych od
wartości EQS [ % ]

WODY
PRZYBRZEZNE

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia powyżej
EQS

RZEKI

Substancja priorytetowa
niebezpieczna

Numer wskaźnika

Tabela 6. Zestawienie substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały
określone środowiskowe normy jakości występujących na obszarze RZGW w Szczecinie, w stężeniach
wyższych od wartości średniorocznej EQS (lata 2010 – 2012).

4.1.28d

Benzo(g,h,i)perylen

x

31

6

1

4.1.28e

Indeno(1,2,3-cd)piren

x

29

7

4.1.5

Bromowany difenyloeter (eter
pentabromodifenylowy

x

15

4.1.21

Rtęć i jej związki

x

12

1

9,09

1,3

4.1.30

Związki tributylocyny (kation tributylocyny)

x

8

5

4,1

13,6

4.1.28b

Benzo(b)fluoranten

x

8

4.1.6

Kadm i jego związki

x

5

4.1.24

Nonylofenol (p-nonylofenol)

x

2

4.1.28a

Benzo(a)piren

x

3

4.1.28c

Benzo(k)fluoranten

x

2

4.1.9

Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)

1

4.1.15

Fluoranten

1

4.1.2

Antracen

4.1.8

Chlorfenwinfos

1

2,3

4.1.13

Diuron

1

1,4

4.1.25

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

4.1.32

Trichlorometan (chloroform)

Nazwa substancji

x

4

3

2,3
2

1

2

0,98
1,0

4,5

0,9
1

0,6

3,3

0,4
3

1

1

1

2

0,3

3
2

15

11,8

4,3

3,3

1,2

3,3

10,0

31,6
21,1

Analiza i ocena otrzymanych wyników
Sporządzony dla obszaru RZGW w Szczecinie ranking stężeń substancji priorytetowych badanych
w latach 2008 – 2012 wskazuje, że największym problemem na obszarze administrowanym przez
RZGW w Szczecinie są: związki organiczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
( WWA), difenyloetery bromowane, kation tributylocyny, rtęć i jej związki, kadm i jego związki a także
oktylofenole i trichlorometan. Obecność tych substancji w stężeniach wyższych od średniorocznej
wartości EQS stwierdzono w więcej niż jednej JCW.
Trudno jest wskazać jedno źródło zanieczyszczenia wód SP, które na obszarze RZGW w Szczecinie
występują w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS. W celu określenia potencjalnych
przyczyn ich występowania w wodach powierzchniowych przeanalizowano zinwentaryzowane
w ramach tej pracy obciążenia punktowe, które mogą uwalniać SP do wód lub do ziemi (oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów) oraz sposób użytkowania powierzchni ziemi.
Z przeprowadzonej analizy potencjalnych przyczyn przekroczeń wynika, że nie tylko zrzuty ścieków
mogą być źródłem SP w wodach. Spośród 42 JCW rzecznych, w których stwierdzono obecność SP
w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS, jedynie w 17 JCW zidentyfikowano obiekty,
które według posiadanych danych wykazują uwolnienia SP do wód (zakłady zobowiązane do
posiadania pozwolenia zintegrowanego IPPC oraz zakłady zobowiązane do raportowania zgodnie
z rozporządzeniem PRTR). Jednak zakres raportowanych w ściekach SP nie obejmuje większości
zanieczyszczeń, których obecność stwierdzono w wodach rzek - na ogół oczyszczalnie raportują
uwolnienia SP w zakresie metali ciężkich.
Do wód powierzchniowych odprowadzane są także ścieki z oczyszczalni, które nie mają obowiązku
raportowania uwalnianych SP. Brak informacji ze wszystkich punktowych źródeł emisji SP
uniemożliwia szacowanie wielkości ich emisji do wód. Niezwykle istotny wpływ na obecność
zidentyfikowanych SP mogą mieć także rozproszone źródła emisji. Niestety sprecyzowanie emisji SP
ze źródeł rozproszonych jest także problematyczne.
Podobnie w przypadku jezior nie można jednoznacznie wskazać przyczyn obecności
zidentyfikowanych SP. Jako potencjalne źródła wskazano głównie zanieczyszczenia ze źródeł
rozproszonych.
Wody przejściowe stanowią odrębną kategorię wód. Jedną z charakterystycznych cech tych akwenów
jest obecność wytyczonych i nieustannie pogłębianych torów wodnych, po których odbywa się ruch
jednostek pływających. Prace związane z pogłębianiem torów wodnych mogą skutkować
uwolnieniem SP z osadów dennych. JCW wód przejściowych podlegają również wpływom uwolnień
z punktowych zrzutów, a także obciążeń wynikających z depozytu atmosferycznego. Aktualnie
istotne mogą być uwolnienia substancji wynikające z realizacji długoterminowych regionalnych
i krajowych planów rozwoju infrastruktury – np. budowy terminalu LPG, czy też o charakterze
bardziej lokalnym: jak remont mostu zwodzonego w Dziwnowie lub budowa i modernizacja portów
jachtowych.
Trudna do określenia jest także przyczyna zanieczyszczeń SP wód przybrzeżnych. Duże znaczenie
mogą tu mieć zarówno zanieczyszczenia atmosferyczne, ruch jednostek pływających jak również
spływy obszarowe z portów takich jak: Kołobrzeg, Mrzeżyno, Dżwirzyno i Darłówko.
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Ponieważ obowiązujące obecnie przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska nie dają możliwości
pozyskiwania pełnego zakresu danych dotyczących emisji substancji priorytetowych do wód,
skorelowanie danych o emisji ze źródeł punktowych z danymi pochodzącymi z monitoringu jakości
wód nie jest możliwe.
Problematyczne jest także sprecyzowanie emisji ze źródeł rozproszonych. Źródła rozproszone są
ujęte w podejściu drugim do opracowania wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych
oraz niebezpiecznych substancji priorytetowych, dla których zostały określone środowiskowe normy
jakości, które polega na: szacowaniu ładunków ze źródeł rozproszonych, rozpoznaniu drogi
dostawania się SP do wód, pogłębianiu informacji o źródłach punktowych i bilansie SP w środowisku.
Dokument “Preparation of inventory of emissions, discharges and losses of priority and priority
hazardous substances” zaleca wykonanie podczas pierwszej inwentaryzacji, jednego z zadań
związanych z oszacowaniem wielkości ładunków SP ze źródeł rozproszonych polegającego na
korelacji ładunków SP niesionych z wodami rzecznymi w punkcie monitoringowych i ładunków
odprowadzanych w danej JCW ze źródeł punktowych.
Dane z monitoringu jakości wód pochodzą z Państwowego Monitoringu Środowiska, natomiast dane
dotyczące przepływów mogą być uzyskane z zasobów Państwowej Służby Hydrologicznej Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Działanie to pozwala na oszacowanie ładunków SP ze źródeł
rozproszonych.
Ładunki rzeczne przedstawiają masę zanieczyszczeń transportowanych przez rzeki w jednostce czasu.
Te obliczenia mają znaczenie dla inwentaryzacji emisji z dwóch przyczyn:
- Obliczony ładunek rzeczny dla danego zanieczyszczenia jest odzwierciedleniem sumy oddziaływań
zanieczyszczeń dostających się do wód powyżej punktu monitoringowego. Są więc sposobem
weryfikacji ładunków odprowadzanych do wód. Suma oddziaływań źródeł zanieczyszczeń wyrażona
w postaci ładunków powinna być w przybliżenie równa ładunkowi niesionemu przez rzekę, pod
warunkiem, że żaden z procesów ich redukcji w rzece nie jest brany pod uwagę.
- Całkowity ładunek zanieczyszczeń może posłużyć do oszacowania udziału zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych. Wyznaczenie ładunków ze źródeł rozproszonych zwykle wymaga zastosowania
specjalnych narzędzi obliczeniowych i modeli.
W pracy podjęto próbę wyznaczenia ładunków zanieczyszczeń niesionych przez monitorowane rzeki
w punktach pomiarowych, zakładając że dla przypadku gdy stężenia były poniżej granicy
oznaczalności przyjmowano wartość równą połowy tej granicy. Założenie to prowadzić może do
błędnej interpretacji danych o ładunkach rzecznych. Wielkość rzecznego ładunku rocznego obliczona
przy zmierzonej wartości stężenia SP równej połowie granicy oznaczalności, bądź przy kilku wynikach
nieznacznie wyższych, może być bardzo znacząca.
Podobna sytuacja występuje w przypadku obliczeń ładunków odprowadzanych ze ściekami do wód.
Wymagane granice oznaczalności przy analizie ścieków na zawartość metali są znacznie mniej
restrykcyjne. Łatwo więc i w tym przypadku błędnie zinterpretować wielkości ładunków
odprowadzanych do wód powierzchniowych.
Ten ważny aspekt obliczania ładunków rzecznych i konfrontacji ich z ładunkami odprowadzanymi
wraz ze zrzutami ścieków z oczyszczalni powinien znaleźć się w wytycznych do utworzenia kolejnych
wykazów emisji, zrzutów i strat. Należy określić jedną regułę dla całej Polski. Dobrze byłoby aby była
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ona zgodna wytycznymi HELCOM PLC6 (Pollution Load Calculation), które są w trakcie
przygotowywania. Warto podkreślić, że w chwili obecnej trwa projekt bilansowania ładunków
dopływających do Bałtyku w ramach HELCOM, w którym badania odprowadzanych ścieków
wykonywane są przez laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Wyniki tych
prac mogą zostać wykorzystane w następnej inwentaryzacji.
Aby obliczyć ładunki niesione przez rzekę w danym punkcie pomiarowym niezbędne jest pozyskanie
danych o codziennych przepływach. W załączniku 2 zestawiono wyniki obliczeń obciążenia rzecznego
wraz informacją, która pozwala na odpowiednią interpretację danych - podano także wartości
średnioroczne stężeń SP, liczbę wyników powyżej granicy oznaczalności i zestawienie granic
oznaczalności. Pozwala to na rozróżnienie ładunków liczonych dla stężeń poniżej granicy
oznaczalności.
Niestety, zasób danych o przepływach pozwolił na wyznaczenie tych ładunków jedynie dla 9 punktów
pomiarowych, a tylko dla jednego przekroju pomiarowego na rzece Ina (punkt Ina - poniżej
Goleniowa) można było poddać konfrontacji wielkość odprowadzanego ładunku z oczyszczalni
zlokalizowanej powyżej punktu monitoringowego (oddalonej o około 3 km), raportującej ładunki
związków rtęci, kadmu, niklu i ołowiu (tabela 7).
Tabela 7. Zestawienie ładunków SP w punkcie monitoringu Ina – poniżej Goleniowa oraz ładunków
odprowadzanych z oczyszczalni komunalnej w Goleniowie.
Liczba wyników
stężeń w punkcie
pomiarowym
powyżej granicy
oznaczalności

Ładunek rzeczny
w kg/rok

Ładunek z oczyszczalni
komunalnej w kg/rok

Rok 2012

Rok 2012

Ładunek z innych źródeł
punktowych oraz ze
źródeł rozproszonych
Rok 2012
kg/rok

Rtęć i jej związki

1

Kadm i jego
związki

2

Nikiel i jego
związki

1

Ołów i jego
związki

0

4,58

0,9776

3,60

11,54

4,89

6.65

233,99

20,53

213,46

214,94

9,78

205,16

Jak widać z powyższego zestawienia, ładunki metali i ich związków przepływające w przekroju
pomiarów monitoringowych na Inie poniżej Goleniowa są znacząco wyższe niż te raportowane
z oczyszczalni komunalnej w Goleniowie, pomimo że stężenia badanych w wodach Iny związków były
bardzo zbliżone do granicy oznaczalności. Jak podkreślono, wartości tych ładunków są bardzo mocno
uzależnione od sposobu obliczenia stężeń.
Na poniższej mapie zilustrowano lokalizację punktu pomiarów monitoringowych, punkt zrzutu
ścieków z oczyszczalni komunalnej w Goleniowie oraz innych zrzutów zanieczyszczeń do wód, które
mogą być źródłem metali w wodach.
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Rysunek 2. Analiza przestrzenna presji na środowisko wodne dla punktu monitoringowego Ina
poniżej Goleniowa

Rozpatrywana JCW prawdopodobnie jest także pod wpływem zanieczyszczeń rozproszonych,
a szczególnie spływów z terenu miasta, depozycji zanieczyszczeń z atmosfery oraz spływów
powierzchniowych z terenów rolniczych.
Zgodnie z „Przewodnikiem” należy uznać, że założenia poziomu 2 nie zostały spełnione i że mamy do
czynienia ze zjawiskiem dopływu zanieczyszczeń z innych źródeł niż zrzuty ścieków z oczyszczalni
komunalnej w Goleniowie. Istnieje więc konieczność wykonania dalszej analizy w ramach poziomu 2
– tak zwane „podejście zorientowane na drogę” ze wskazaniem głównych źródeł zanieczyszczeń SP
(„hot spots”). Jest to trudne do zrealizowania w kontekście substancji priorytetowych. Pomimo
dostępności danych na temat użytkowania gruntów, hydrologii i podstawowych procesów
związanych z transportem, które pozwalają na obliczenie obciążenia określonych obszarów,
spowodowanego spływem powierzchniowym i podpowierzchniowym wód, nie jest możliwe
spełnienie wszystkich wymagań „podejścia zorientowanego na drogę”. Wynika to z braku informacji
na temat stężeń i dróg transportu substancji priorytetowych oraz niebezpiecznych substancji
priorytetowych. Kompleksowe rozwiązanie, mające na celu identyfikację i określenie udziału stężeń
substancji priorytetowych pochodzących z rozproszonych źródeł zanieczyszczeń może być
zrealizowane poprzez modelowanie migracji tych substancji w środowisku, z uwzględnieniem
procesów zachodzących w rzekach. Następnie wskazane źródła zanieczyszczeń SP należy poddać
dokładnej analizie. W trakcie tej analizy zbiera się szczegółowe informacje, pozwalające na
zobrazowanie obiegu SP w środowisku, np. na temat produkcji i konsumpcji (REACH). Zaletą takiego
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podejścia jest nie tylko rozwiązanie tak zwanego „końca rury” ale także możliwość podjęcia działań
kontrolnych i zapobiegawczych.
W dalszej części pracy dokonano charakterystyki substancji priorytetowych i innych substancji
niebezpiecznych, dla których określono środowiskowe normy jakości, które na obszarze działania
RZGW w Szczecinie w latach 2010 – 2012 występowały w stężeniach wyższych od średniorocznej
wartości środowiskowej normy jakości (EQS).
Niestety nie jest możliwe określenie trendów zmian stężeń SP, bowiem dopiero od roku 2012
badania SP prowadzone są z wymaganą przez RDW częstotliwością i granicą oznaczalności. Ponadto
do określenia tych trendów potrzebna są dane o przepływach w celu wyeliminowania ewentualnych
błędnych ich interpretacji z powodu zmiennych warunków hydrometeorologicznych
w poszczególnych latach. Niestety sieć monitoringu SP nie jest skorelowana z siecią pomiarów
przepływów. Brak danych o przepływach w rzekach w punktach monitoringu SP nie pozwala także na
obliczenie ładunku zanieczyszczeń, a tym samym nie ma możliwości ustalenia wielkości uwolnień ze
źródeł rozproszonych.
W ramach realizacji zadania wykonano bazy danych przestrzennych dotyczących wielkości emisji
i stężeń zanieczyszczeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone
zostały środowiskowe normy jakości.
Wykonany został serwis mapowy do prezentacji, edycji i raportowania danych dotyczących wielkości
emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały
środowiskowe normy jakości (EQS).
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Podsumowanie
Celem pracy było sporządzenie wykazów wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz
innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości dla regionów
wodnych na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Przedmiotowy wykaz stanowi element dokumentacji planistycznej sporządzanej przez Dyrektora
RZGW w Szczecinie dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami. Realizacja pracy wynikała
z art. 113 ust. 3 pkt 1a ustawy Prawo wodne i stanowiła wypełnienie zaleceń art. 5 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EC w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie
polityki wodnej.
W celu oceny wielkości emisji substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały
określone środowiskowe normy jakości (SP) przeprowadzono ranking ich występowania, w oparciu
o dane o emisjach do wód z obszaru Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dane
do rankingu z lat 2010 – 2012 pochodziły z baz danych znajdujących się w posiadaniu Wojewódzkich
Inspektoratów Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gdańsku i Zielonej Górze, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowego Rejestru Transferu i Uwalniania
Zanieczyszczeń oraz z danych zawartych w pozwoleniach wodno-prawnych i zintegrowanych.
Rankingiem objęto 67 obiektów wykazujących uwolnienia SP do wód powierzchniowych, które
wyłoniono z listy 506 obiektów. Wśród 506 obiektów aż 345 odprowadzało ścieki do kanalizacji.
Ranking stężeń SP przeprowadzono na podstawie wyników badań SP w wodach rzek, jezior, wód
przejściowych i przybrzeżnych, uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
realizowanego przez WIOŚ w Szczecinie, Gdańsku oraz Zielonej Górze oraz wyników oznaczeń
wykonanych na potrzeby opracowania „Analiza występowania substancji priorytetowych
w ekosystemach wodnych (etap II)” Ekoekspert Sp.o.o. Warszawa 2009. Wzorując się na
„Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w sprawie wykonania weryfikacji
oceny jednolitych części wód powierzchniowych (rzek, zbiorników zaporowych, wód przejściowych
i przybrzeżnych) za lata 2010, 2011 i sporządzenia oceny dla JCW ww. kategorii za rok 2012”
wykorzystano wszystkie wyniki badań uzyskane przy zastosowaniu metod analitycznych o granicy
oznaczalności mniejszej lub równej 100% średniorocznej wartości EQS. Zasadę taką wprowadzono
w celu wykorzystania możliwie największej ilości posiadanych wyników badań, chociaż wymagania
odnośnie granicy oznaczalności określone w Dyrektywie Komisji z 31 lipca 2009r. ustanawiającej, na
mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie
analizy i monitorowania stanu chemicznego wód, są ostrzejsze i wynoszą 30% EQS.
Wnioski
Ewidencja uwolnień substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone
zostały środowiskowe normy jakości (SP) do wód z punktowych źródeł zanieczyszczeń, na
podstawie danych z lat 2010 – 2012 wykazała, że raportowaniem objętych było 18 substancji.
Głównie były to metale: rtęć, kadm, nikiel i ołów. Podstawowymi źródłami emisji tych metali są
duże oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz przemysłowych, posiadające pozwolenia
zintegrowane i jednocześnie zobligowane do raportowania uwolnień do wód zgodnie
z rozporządzeniem PRTR.
Pozostałe (poza metalami) raportowane SP to: trichlorobenzen, 1,2 dichloroetan, trichlorometan,
pentachlorofenol, tetrachlorometan, trichloroetylen aldryna, dieldryna, eldryna, izodryna,
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tetrachloroetylen, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, heksachlorocykloheksan. Informacje
dotyczące uwolnień tych substancji uzyskano jedynie od 4 użytkowników środowiska (3 oczyszczalnie
przemysłowe i jedna oczyszczalnia komunalna).
Dane o emisjach pozostałych substancji z listy SP nie były możliwe do pozyskania, co nie oznacza, że
emisja tych substancji do wód wraz ze ściekami z oczyszczalni nie miała i nie ma miejsca. Powodem
jest brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących obowiązku identyfikowania wszystkich
substancji z listy SP w odprowadzanych ściekach.
Ranking występowania SP w 4 kategoriach wód powierzchniowych (łącznie 65 JCW) na obszarze
RZGW w Szczecinie na podstawie wyników z lat 2010 – 2012 wykazał obecność 17 substancji, których
stężenia przekraczały średnioroczne wartości EQS. Na podstawie wyników z lat 2008 – 2009
stwierdzono występowanie 3 kolejnych substancji. Tak więc łącznie zidentyfikowano 20 SP.
Czternaście tych substancji zostało w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE
określonych jako priorytetowe substancje niebezpieczne, dla których należy wprowadzić niezbędne
środki w celu zaprzestania lub stopniowego eliminowania ich emisji, zrzutów i strat.
Wśród 20 SP, których stężenia przekraczały średnioroczne wartości EQS, dla 14 substancji wysokie
stężenia stwierdzono w więcej niż jednej JCW. Były to: 7 substancji należących do WWA
(benzo(g,h,i)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren,
benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten,
benzo(a)piren, fluoranten, antracen), bromowane difenyloetery, związki tributylocyny, 2 metale
(kadm i jego związki, rtęć i jej związki), nonylofenole, oktylofenole oraz trichlorometan.
Substancje, które w stężeniach wyższych od wartości średnioroczne EQS wystąpiły tylko w jednej JCW
to: chlorpyrifos, chlorfenwinfos, diuron, endosulfan, heksachlorocykloheksan, heksachlorobenzen.
Porównanie wyników rankingów dla poszczególnych kategorii wód może sugerować, że inne SP
stanowią zagrożenie dla JCW rzek i jezior, a inne dla wód przejściowych i przybrzeżnych. Jednak
należy mieć na względzie, że dla każdej kategorii wód zgromadzono różne pod względem liczebności
zbiory wyników badań. Ponadto dla rzek i jezior rankingiem objęto wszystkie SP, a dla wód
przejściowych i przybrzeżnych wykluczono 5 substancji z uwagi na nieodpowiednie LoQ.
Na podstawie wyników rankingu stwierdzono, że dla wód śródlądowych podstawowym
zagrożeniem są substancje z grupy WWA. Potwierdza to przeprowadzona przez wojewódzkie
inspektoraty ocena chemicznego stanu wód. Z powodu wysokich stężeń benzo(g,h,i)perylenu
i indeno(1,2,3-cd)pirenu 23 JCW rzek i 4 JCW jezior zostały zakwalifikowane do stanu chemicznego
poniżej dobrego (PSD). Ponadto wpływ na ocenę stanu chemicznego rzek miały: wskaźnik – suma
benzo(b)fluorantenu i benzo(k)fluorantenu (4 JCW) oraz wysokie stężenie benzo(a)pirenu (3 JCW).
Ranking wielkości stężeń metali i ich związków (Hg, Cd, Pb, Ni), dla których zinwentaryzowano
także informacje o ich emisji, wskazuje na zanieczyszczanie wód powodowane przez rtęć i jej
związki oraz kadm i jego związki. Natomiast dla ołowiu i jego związków oraz niklu i jego związków nie
stwierdzono stężeń wyższych od średniorocznej wartości EQS. Wysokie stężenia rtęci i jej związków
wystąpiły w 12 JCW rzek oraz w 1 JCW jezior, a wysokie stężenia kadmu i jego związków w 4 JCW
rzek, 2 JCW przejściowych i 1 JCW przybrzeżnych.
Stwierdzono, że nie jest możliwe określenie trendów zmian stężeń SP, bowiem dopiero od roku 2012
badania SP prowadzone są z wymaganą przez RDW częstotliwością i granicą oznaczalności. Ponadto
do określenia tych trendów potrzebna są dane o przepływach w celu wyeliminowania ewentualnych
błędnych ich interpretacji z powodu zmiennych warunków hydrometeorologicznych
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w poszczególnych latach. Niestety sieć monitoringu SP nie jest skorelowana z siecią pomiarów
przepływów. Brak danych o przepływach w rzekach w punktach monitoringu SP nie pozwala także na
obliczenie ładunku zanieczyszczeń, a tym samym nie ma możliwości ustalenia wielkości uwolnień ze
źródeł rozproszonych.
Analiza występowania SP w środowisku na podstawie badań monitoringowych wykazała, że
zdecydowanie więcej informacji o zagrożeniach wód powierzchniowych przez SP pozyskano z danych
monitoringu niż w wyniku analizy zinwentaryzowanych danych o zrzutach punktowych.
Rekomendacje
Mając na uwadze przygotowanie następnego raportu dotyczącego emisji SP w granicach RZGW
w Szczecinie niezbędne jest wprowadzenie jednolitych reguł inwentaryzacji emisji oraz metod
wyznaczania ładunków SP odprowadzanych do wód. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowane
przez laboratoria badające ścieki metodyki oznaczania SP oraz osiągane granice oznaczalności.
Niezmiernie istotne jest uregulowanie zasad przekazywania regionalnym zarządom gospodarki
wodnej wyników badań z małych i średnich podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów
odprowadzających ścieki do kanalizacji. Wszystkie one mogą być źródłem ładunków SP, a informacje
na temat obiektów podłączonych do kanalizacji mogą wskazać, które z oczyszczalni odbierających od
nich ścieki powinny zostać poddane kontroli.
Obiekty stanowiące punktowe źródła zanieczyszczeń do wód lub do ziemi raportują tylko te
substancje, które wskazano w pozwoleniu wodno-prawnym lub zintegrowanym. Jednak jeżeli zakres
badań prowadzonych w automonitoringu jest szerszy to wskazane byłoby aby wyniki tychże badań
podlegały archiwizacji na potrzeby obecnych i przyszłych rankingów.
Przepisy prawne, obligujące podmiot do raportowania w ramach PRTR nie są sprecyzowane
jednoznacznie. Należy dążyć do objęcia kontrolą emisji SP zgodnie z pełnym zakresem z listy
substancji z załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 stycznia 2006 r., w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689//EWG i 96/61/WE. W raportach do PRTR,
najczęściej podmioty ograniczają zakres badanych substancji do tych, które mają wymienione
w pozwoleniach wodno-prawnych i zintegrowanych.
W związku z powyższym należy, wprowadzić zmiany prawne dotyczące:
 wydawania pozwoleń wodno-prawnych, w zakresie uwzględniania możliwość emisji do wód
substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających oraz jeżeli taka okoliczność
występuje do raportowania ilości uwalnianych substancji;
 wykazu najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników dla oczyszczonych ścieków
przemysłowych oraz komunalnych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia
2009 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
27, poz. 169) – obecnie wykaz ten nie zawiera standardów dla ponad 20 substancji
priorytetowych, w tym niebezpiecznych substancji priorytetowych.
W celu zapewnienia porównywalności wyników monitorowania stanu chemicznego wód, należy
zadbać, aby metody analityczne stosowane przez laboratoria wykonujące badania SP na obszarze
regionalnych zarządów gospodarki wodnej były ujednolicone i spełniały minimalne kryteria dotyczące
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niepewności pomiaru oraz granicy oznaczalności. Zgodnie z dyrektywą 2009/90/WE ustanawiającą
specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód laboratoria
muszą mieć wdrożony system jakości zgodny z norma EN ISO/EC-17025. Wyniki badania SP powinny
być walidowane i dokumentowane zgodnie z tą normą. Stosowane metody analizy w zakresie
wyników powinny opierać się na niepewności pomiaru równej lub mniejszej od 50% wartości
środowiskowej normy jakości, a granica oznaczalności powinna być równa lub mniejsza niż 30% tej
wartości. Ponadto, należy ustalić jaką wartość granicy oznaczalności należy przyjąć w przypadku
substancji, dla których środowiskowa norma jakości dotyczy sumy kilku izomerów (kongenerów)
oznaczanych z różną granicą.
Ważnym zadaniem jest uzupełnienie badań SP w wodach przejściowych i przybrzeżnych, szczególnie
w zakresie tych 20 substancji, których stężenia wyższe od średniorocznej wartości EQS stwierdzono
w wodach na obszarze RZGW w Szczecinie, ze szczególnym uwzględnieniem pięciu substancji
wykluczonych z rankingu z uwagi na nieodpowiednią granicę oznaczalności.
Z uwagi na fakt, że przyczyny zanieczyszczenia SP dla wielu JCW nie mogą być jednoznacznie
wskazane, należy rozważyć możliwość objęcia badaniami potencjalnych źródeł zanieczyszczeń jakimi
są źródła rozproszone: depozyt atmosferyczny, osady denne oraz spływy powierzchniowe z obszarów
zurbanizowanych i rolniczych.
W następnym etapie inwentaryzacji SP, obowiązkowe będzie określenie drogi migracji tych
zanieczyszczeń. Niezwykle istotną sprawą dla całego kraju jest wypracowanie jednolitego systemu
inwentaryzacji emisji, zrzutów i strat SP na poziomie kraju. Jednym z ważniejszych działań jest
podjęcie decyzji odnośnie sposobu obliczania ładunku zanieczyszczeń w rzekach dla przypadku gdy
wartości stężenia danej substancji nie przekraczają granicy oznaczalności (wszystkie wyniki < LoQ,
względnie obliczona wartość średnia <LoQ). Można zastosować jedno z dwóch rozwiązań; przyjąć do
obliczeń wartość ½ LoQ lub zastosować przedział wartości 0 – LoQ. Brak decyzji może prowadzić do
poważnych błędów w interpretacji ich wielkości, szczególnie dla rzek o znaczących przepływach.
Przeprowadzenie bilansu SP wymaga obliczeń ich ładunków, co nie jest możliwe bez pomiarów
przepływów. Sieć pomiarowa, eksploatowana przez Państwową Służbę Hydrologiczną Instytutu
Meteorologii i Gospodarki nie jest dostosowana do wymagań II etapu inwentaryzacji emisji SP.
Oznacza to potrzebę wykonania pomiarów przepływów w punktach pomiarowych monitorowanych
rzek.
Bazując na doświadczeniach innych krajów UE należy rozważyć przygotowanie projektu, w ramach
którego zostaną wykonane badania ścieków z wytypowanych reprezentatywnych oczyszczalni oraz
badania spływów powierzchniowych z obszarów miejskich. Badania powinny prowadzić laboratoria
posiadające wdrożony system jakości i akredytowane metody analityczne. Wybór oczyszczalni
objętych projektem bądź obszaru spływu powierzchniowego powinien zapewnić pozyskanie
informacji o ładunkach uwalnianych SP w takim zakresie aby możliwe było wykorzystanie tych danych
do oszacowania emisji z obiektów i obszarów niemonitorowanych. Rozwiązanie takie zastosowano
w Austrii w stosunku do oczyszczalni (więcej informacji na ten temat w opracowaniu - „Technical
Guidance on the preparation of inventory of emissions, discharges and losses of priority hazardous
substances”), a także w projekcie COSHIBA (Kontrola substancji niebezpiecznych w rejonie Morza
Bałtyckiego). Właśnie takie podejście, wraz z możliwymi do przeprowadzenia zmianami prawnymi
odnośnie emisji do wód, może prowadzić do wywiązania się z obowiązku inwentaryzacji SP
w następnym cyklu raportowania.
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Powyższe rekomendacja dotyczą także zobowiązań jakie niesie ze sobą dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE
i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych.
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27

71-43-2

nie dotyczy

32534-81-9

4

5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

85535-84-8
470-90-6
2921-88-2
107-06-2
75-09-2
117-81-7
330-54-1
115-29-7
206-44-0
118-74-1
87-68-3
608-73-1
34123-59-6
7439-92-1
7439-97-6

7440-43-9

251-084-2

1912-24-9

3

6

nie dotyczy

120-12.-07

2

287-476-5
207-432-0
220-864-4
203-458-1
200-838-9
204-211-0
206-354-4
204-079-4
205-912-4
204-273-9
201-765-5
210-168-9
251-835-4
231-100-4
231-106-7

231-152-8

200-753-7

217-617-8

204-371-1

240-110-8

15972-60-8

1

Numer UE

Numer CAS(1)

Lp.

Alkany, C10-13 i chloro
Chlorfenwinfos
Chloropiryfos (Chloropiryfos etylowy)
1,2-dichloroetan
Dichlorometan
Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)
Diuron
Endosulfan
Fluoranten
Heksachlorobenzen
Heksachlorobutadien
Heksachlorocykloheksan
Izoproturon
Ołów i jego związki
Rtęć i jej związki

Kadm i jego związki

Eter pentabromodifenylowy (kongenery o
numerach 28,47,99,100,153 i 154)

Bromowany difenyloeter

Benzen

Atrazyna

Antracen

Alachlor

Nazwa substancji priorytetowej

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Zidentyfikowana
jako priorytetowa
substancja
niebezpieczna

0,02
0,3
1,2 (5)

≤0,08 (klasa l)
0,08 (klasa 2)
0,09 (klasa 3)
0,15 (klasa 4)
0,25 (klasa 5)
0,4
0,1
0,03
10
20
1,3
0,2
0,005
0,0063

4,9 10-8

10

0,6

0,1

0,3

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]

AA-EQS(2)

0,002
0,3
1,3

0,4
0,1
0,03
10
20
1,3
0,2
0,0005
0,0063

0,2

2,4 10-9

8

0,6

0,1

0,3

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

AA-EQS(2)

0,07

≤0,45 (klasa l)
0,45 (klasa 2)
0,6 (klasa 3)
0,9 (klasa 4)
1,5 (klasa 5)
1,4
0,3
0, l
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
1,8
0,01
0,12
0,05
0,6
0,04
1,0
14

0,14

50

2,0

0,1

0,7

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]

MAC-EQS(4)

0,07

≤0,45 (klasa l)
0,45 (klasa 2)
0,6 (klasa 3)
0,9 (klasa 4)
1,5 (klasa 5)
1,4
0,3
0, l
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
1,8
0,004
0,12
0,05
0,6
0,02
1,0
14

0,014

50

2,0

0,1

0,7

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

MAC-EQS(4)

Załącznik 1. Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej wraz ze środowiskowymi normami jakości (EQS)*

20

30
10
55

0,0085

Fauna i flora
[μg/kg mokrej
masy]

EQS

28

38
39
40
41
42

37

36

31
32
33
34
35

29
30

28

26
27

74070-46-5
42576-02-3
28159-98-0
52315-07-8
62-73-7

nie dotyczy

277-704-1
255-894-7
248-872-3
257-842-9
200-547-7

nie dotyczy

nie dotyczy

200-028-5
205-911-9
205-883-8
205-916-6
205-893-2
204-535-2
nie dotyczy
nie dotyczy
234-413-4
200-663-8
216-428-8
204-082-0
217-179-8

50-32-8
205-99-2
191-24-2
207-08-9
193-39-5
122-34-9
nie dotyczy
36643-28-4
12002-48-1
67-66-3
1582-09-8
115-32-2
1763-23-1

124495-18-7

nie dotyczy

202-049-5
231-111-4
246-672-0
203-199-4
217-302-5
205-426-2
210-172-0
201-778-6

Numer UE

nie dotyczy

91-20-3
7440-02-0
25154-52-3
104-40-5
1806-26-4
140-66-9
608-93-5
87-86-5

22
23
24

25

Numer CAS(1)

Lp.

Aklonifen
Bifenoks
Cybutryna
Cypermetryna
Dichlorfos

Dioksyny i związki dioksynopodobne

Benzo(a)piren
Benzo(b)fluoranten
Benzo(g,h,i)perylen
Benzo(k)fluoranten
lndeno(1,2,3-cd)piren
Symazyna
Związki tributylocyny
(Kation tributylocyny)
Trichlorobenzen
Trichlorometan (chloroform)
Trifluralina
Dikofol
Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) i jego
pochodne
Chinoksyfen

Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne

Naftalen
Nikiel i jego związki
Nonylofenol
(p-nonylofenol)
p-oktylofenol
(4-(1,1',3,3' –tetrametylobutylo)-fenol)
Pentachlorobenzen
Pentachlorofenol

Nazwa substancji priorytetowej

X
0,12
0,012
0,0025
8*10-5
6*10-4

0,15

X
X

6,5*10-4

X
X

1
0,0002

1,7*10-4

nie dotyczy

0,007
0,4

0,1

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]
2
4 (5)
0,3

0,4
2,5
0,03
1,3*10-3

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

Zidentyfikowana
jako priorytetowa
substancja
niebezpieczna

AA-EQS(2)

0,012
0,0012
0,0025
8*10-6
6*10-5

0,015

1,3*10-4

0,4
2,5
0,03
3,2*10-5

1
0,0002

1,7*10-4

nie dotyczy

0,0007
0,4

0,01

2
8,6
0,3

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

AA-EQS(2)

0,12
0,04
0,016
6*10-4
7*10-4

2,7

36

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

4
0,0015

0,27
0,017
0,017
8,2*10-3

nie dotyczy

nie dotyczy
1

nie dotyczy

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]
130
34
2,0

MAC-EQS(4)

0,012
0,004
0,016
6*10-5
7*10-5

0,54

7,2

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

4
0,0015

0,027
0,017
0,017
8,2*10-4

nie dotyczy

nie dotyczy
1

nie dotyczy

130
34
2,0

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

MAC-EQS(4)

Suma
PCDD+PCDF+P
CB-DL 0,008
µg/kg TEQ (6)

9,1

33

2 dla ryb
5 dla
skorupiaków i
głowonogów
10 dla
mięczaków

Fauna i flora
[μg/kg mokrej
masy]

EQS

29

nie dotyczy
76-44-8/
1024-57-3
886-50-0
57-63-6
50-28-2
15307-79-6

43
44

nie dotyczy
200-962-3 /
213-831-0
212-950-5
200-342-2
200-023-8
239-346-4

Numer UE

Terbutryna
17alfa-etynyloestradiol
17beta-estradiol
Diklofenak

Heksabromocyklododekan (HBCDD)
Heptachlor/epoksyd heptachloru

Nazwa substancji priorytetowej

X

X

0,065
3,5*10-5
4*10-4
0,1

2*10-7

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]
0,0016

0,0065
7*10-6
8*10-5
0,01

1*10-8

0,0008

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

AA-EQS(2)

0,34
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

3*10-4

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]
0,5

MAC-EQS(4)

0,034
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

3*10-5

0,05

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

MAC-EQS(4)

6,7*10-3

167

Fauna i flora
[μg/kg mokrej
masy]

EQS

* Wykaz uwzględnia substancje priorytetowe (poz. 1-33) oraz zaproponowane nowe substancje priorytetowe (poz. 34-48). Został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. 2010 r., Nr 138, poz. 934), Dyrektywą w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej
(2008/105/WE) oraz Wniosku Komisji Europejskiej z dn. 31.01.2012 nr 2001/876 zmieniającego dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w odniesieniu do substancji priorytetowych w
dziedzinie polityki wodnej;
(1)
CAS: Chemical Abstract Service
(2)
Ten parametr jest środowiskową normą jakości wyrażoną jako średnia roczna wartość (AA-EQS). O ile nie określono inaczej, ma on zastosowanie do całkowitego stężenia wszystkich
izomerów;
(3)
Wody powierzchniowe śródlądowe obejmują rzeki i jeziora oraz związane z nimi sztuczne lub silne zmienione jednolite części wód;
(4)
Ten parametr jest środowiskową normą jakości wyrażoną jako maksymalne dopuszczalne stężenie (MAC-EQS). W przypadkach gdy w rubryce MAC-EQS zaznaczono „nie dotyczy”, uważa się,
że wartości AA-EQS chronią również przed krótkoterminowym wzrostem zanieczyszczeń przy stałych zrzutach, ponieważ są one znacznie niższe niż wartości otrzymane na podstawie
toksyczności ostrej;
(5)
Te EQS odnoszą się do biodostępnych stężeń substancji;
(6)
PCDD: polichorowane dibenzo-p-dioksyny; PCDF: polichlorowane dibenzofurany; dl-PCB: dioksynopodobne polichlorowane bifenyle; TEQ: równoważnik toksyczności;
AA-średnia roczna
MAC-maksymalne dopuszczalne stężenie

45
46
47
48

Numer CAS(1)

Lp.

Zidentyfikowana
jako priorytetowa
substancja
niebezpieczna

AA-EQS(2)

30

Rega - w
Trzebiatowie

Rega - poniżej
Reska (m.Sienno)

Gowienica - ujście
do Roztoki
Odrzańskiej
(Stepnica)

Ina - poniżej
Goleniowa

Odra - w
Widuchowej

Nazwa PPK

7,2

0,05
3,84
38,41
0,66
49,36
14,19
603,76
27,09
709,68
32,17
1466,92
32,08

2,23
2,23
2,23
2,23
8,76
8,76
8,76
8,76
20,40
20,40
20,40
20,40

Kadm i jego związki

Ołów i jego związki

Rtęć i jej związki

Nikiel i jego związki

Kadm i jego związki

Ołów i jego związki

Rtęć i jej związki

Nikiel i jego związki

Kadm i jego związki
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Wprowadzenie
Zanieczyszczenia toksyczne mogą w znaczący sposób wpływać na stan jakości wód
powierzchniowych. Zgodnie z Art. 16 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) wyznaczono listę 33
substancji priorytetowych i 8 innych substancji (SP). Na podstawie listy tych substancji (tabela 1)
określa się stan chemicznych wód, zgodnie z dyrektywą 2008/105/EC Parlamentu Europejskiego
i rady Europy, wprowadzającą normy środowiskowe w dziedzinie polityki wodnej (Dyrektywa EQS).
Spośród tych 33 substancji wyodrębniono grupę substancji priorytetowych niebezpiecznych, które są
toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji. W ciągu 20 lat po wejściu w życie RDW
należy zaprzestać stosowania i zrzucania substancji priorytetowych niebezpiecznych do wód oraz
stopniowo ograniczać pozostałe substancje priorytetowe i inne niebezpieczne.
Zgodnie z Art. 5 dyrektywy 2008/105/EC państwa członkowskie muszą opracować wykaz, obejmujący
mapy, jeśli są dostępne, emisji, zrzutów i strat wszystkich substancji priorytetowych i substancji
zanieczyszczających wymienionych w części A załącznika do niniejszej dyrektywy, dla każdego
obszaru dorzecza lub części dorzecza znajdujących się na ich terytorium, w tym, stosownych
przypadkach, ich stężeń w osadach, florze i faunie.
W ramach Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały przygotowane
wytyczne dla sporządzenia tej inwentaryzacji – „Technical Guidance on the preparation of inventory
of emissions, discharges and losses of priority hazardous substances”. Na bazie tego dokumentu
został opracowany we wrześniu 2012 roku „Przewodnik do opracowania wykazu wielkości emisji
i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone normy
środowiskowe jakości”. Oba przewodniki były wykorzystane do realizacje tej pracy.
Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje państwa członkowskie do przeglądu wykazu substancji
priorytetowych. Wywiązując się z tego obowiązku zidentyfikowano dodatkowe substancje
stanowiące na poziomie Unii znaczne ryzyko dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem
i dodano do wykazu substancji priorytetowych. Ustalając środowiskowe normy jakości dla tych
substancji, uwzględniono najnowsze dostępne dane naukowo-techniczne. We wrześniu 2013 roku
została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia
2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych
w dziedzinie polityki wodnej. Dyrektywa ta ustanawia nowe substancje priorytetowe i priorytetowe
niebezpieczne, ustanawia dla nich standardy ekologiczne, zmienia niektóre standardy dla
zanieczyszczeń z dyrektywy 2008/105/WE oraz wprowadza obowiązek monitorowania niektórych
substancji priorytetowych niebezpiecznych w matrycach innych niż woda (w faunie, florze i osadach,
ze względu na ich zdolności do bioakumulacji), ponieważ stężenia substancji w wodzie nie dają
pełnego obrazu zagrożenia.
W pracy przedstawiono rekomendowane w „Przewodniku do wykazu wielkości emisji i stężeń
substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe
normy jakości” oraz w „Technical Guidance on the preparation of inventory of emissions, discharges
and losses of priority hazardous substances” dwuetapowe podejście do rankingu substancji SP:
Podejście I - polegające na ocenie „ważności substancji” (tak zwanego rankingu) w środowisku
wodnym, uwzględniające wyniki monitoringu oraz wszelkie dostępne dane na temat źródeł
punktowych,
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Podejście II - polegające na czteropoziomowym szacowaniu emisji, w którym należy skonfrontować
ładunki SP niesione przez rzekę w punktach monitoringowych z informacją o ładunkach ze źródeł
punktowych, oszacować wielkość ładunków SP ze źródeł rozproszonych, uszczegółowić informacje na
temat źródeł punktowych, wskazać przyczyny występowania SP w wodach (wyznaczanie „hot spots”
– „gorące punkty” dla SP), obliczyć ładunki SP dostające się do wód ze źródeł rozproszonych
(modelowanie), sporządzić bilans uwalnianych ze źródeł punktowych SP w środowisku (dane
o produkcji, zużyciu i drogach przenikania danego zanieczyszczenia).
Minimalne wymagania dla pierwszej inwentaryzacji (wykazu emisji, zrzutów i strat) obejmują:
identyfikację tych substancji, które są najbardziej istotne na obszarze dorzecza, a także mogą być
istotne w przyszłości (ranking), informacje na temat punktowych zrzutów SP ze źródeł
przemysłowych i z miejskich oczyszczalni ścieków, podstawowe szacunki emisji ze źródeł
obszarowych, np. poprzez obliczenia ładunku niesionego z wodami rzecznymi, wskazanie
brakujących danych do sporządzenia następnej inwentaryzacji.
W pierwszej inwentaryzacji należało użyć wiarygodnych danych o stężeniach SP w wodach
powierzchniowych z jednego roku pomiędzy 2008 – 2010. Niestety, ze względu na częstotliwość
badań i stosowane przez laboratoria wykonujące badania na obszarze RZGW w Szczecinie metody
analityczne, dopiero dane z 2012 roku są najbardziej adekwatne dla celów takiej analizy. Dlatego
zdecydowano o włączeniu do analizy danych z lat 2011-2012. Właśnie w 2012 r. większość SP była
badana zgodnie z minimalnymi wymogami dyrektywy EQS.
Celem niniejszego opracowania było sporządzenie wykazów wielkości emisji i stężeń substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy
jakości dla regionów wodnych na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Przedmiotowy wykaz stanowi element dokumentacji planistycznej sporządzanej przez
Dyrektora RZGW w Szczecinie dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami. Realizacja pracy
wynikała z art. 113 ust. 3 pkt 1a ustawy Prawo wodne i stanowiła wypełnienie zaleceń art. 5
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EC w sprawie środowiskowych norm jakości
w dziedzinie polityki wodnej.
Praca swoim zakresem obejmowała:









przygotowanie danych dotyczących wielkości emisji do wód substancji priorytetowych
i innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości
w regionach wodnych na obszarze działania RZGW w Szczecinie na podstawie pozwoleń
wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych;
przygotowanie danych dotyczących wielkości stężeń substancji priorytetowych i innych
zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości z monitoringu
wód prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska;
wykonanie baz danych przestrzennych dotyczących wielkości emisji i stężeń zanieczyszczeń;
sporządzenie, na podstawie wykonanej bazy danych, wykazu wielkości emisji substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe
normy jakości;
sporządzenie na podstawie wykonanej bazy danych wykazu wielkości stężeń substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe
normy jakości;
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wykonanie oceny zawartości substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych wraz
z wstępną oceną trendów oraz możliwości eliminacji lub ograniczania substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe
normy jakości;
wykonanie serwisu mapowego do prezentacji, edycji i raportowania danych dotyczących
wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których
określone zostały środowiskowe normy jakości.

9

10

71-43-2

nie dotyczy

32534-81-9

4

5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

85535-84-8
470-90-6
2921-88-2
107-06-2
75-09-2
117-81-7
330-54-1
115-29-7
206-44-0
118-74-1
87-68-3
608-73-1
34123-59-6
7439-92-1
7439-97-6

7440-43-9

251-084-2

1912-24-9

3

6

nie dotyczy

120-12.-07

2

287-476-5
207-432-0
220-864-4
203-458-1
200-838-9
204-211-0
206-354-4
204-079-4
205-912-4
204-273-9
201-765-5
210-168-9
251-835-4
231-100-4
231-106-7

231-152-8

200-753-7

217-617-8

204-371-1

240-110-8

15972-60-8

1

Numer UE

Numer CAS(1)

Lp.

Alkany, C10-13 i chloro
Chlorfenwinfos
Chloropiryfos (Chloropiryfos etylowy)
1,2-dichloroetan
Dichlorometan
Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)
Diuron
Endosulfan
Fluoranten
Heksachlorobenzen
Heksachlorobutadien
Heksachlorocykloheksan
Izoproturon
Ołów i jego związki
Rtęć i jej związki

Kadm i jego związki

Eter pentabromodifenylowy (kongenery o
numerach 28,47,99,100,153 i 154)

Bromowany difenyloeter

Benzen

Atrazyna

Antracen

Alachlor

Nazwa substancji priorytetowej

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Zidentyfikowana
jako priorytetowa
substancja
niebezpieczna

0,02
0,3
1,2 (5)

≤0,08 (klasa l)
0,08 (klasa 2)
0,09 (klasa 3)
0,15 (klasa 4)
0,25 (klasa 5)
0,4
0,1
0,03
10
20
1,3
0,2
0,005
0,0063

4,9 10-8

10

0,6

0,1

0,3

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]

AA-EQS(2)

0,002
0,3
1,3

0,4
0,1
0,03
10
20
1,3
0,2
0,0005
0,0063

0,2

2,4 10-9

8

0,6

0,1

0,3

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

AA-EQS(2)

0,07

≤0,45 (klasa l)
0,45 (klasa 2)
0,6 (klasa 3)
0,9 (klasa 4)
1,5 (klasa 5)
1,4
0,3
0, l
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
1,8
0,01
0,12
0,05
0,6
0,04
1,0
14

0,14

50

2,0

0,1

0,7

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]

MAC-EQS(4)

0,07

≤0,45 (klasa l)
0,45 (klasa 2)
0,6 (klasa 3)
0,9 (klasa 4)
1,5 (klasa 5)
1,4
0,3
0, l
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
1,8
0,004
0,12
0,05
0,6
0,02
1,0
14

0,014

50

2,0

0,1

0,7

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

MAC-EQS(4)

Tabela 1. Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej wraz ze środowiskowymi normami jakości (EQS)*

20

30
10
55

0,0085

Fauna i flora
[μg/kg mokrej
masy]

EQS

11

38
39
40
41
42

37

36

31
32
33
34
35

29
30

28

26
27

74070-46-5
42576-02-3
28159-98-0
52315-07-8
62-73-7

nie dotyczy

277-704-1
255-894-7
248-872-3
257-842-9
200-547-7

nie dotyczy

nie dotyczy

200-028-5
205-911-9
205-883-8
205-916-6
205-893-2
204-535-2
nie dotyczy
nie dotyczy
234-413-4
200-663-8
216-428-8
204-082-0
217-179-8

50-32-8
205-99-2
191-24-2
207-08-9
193-39-5
122-34-9
nie dotyczy
36643-28-4
12002-48-1
67-66-3
1582-09-8
115-32-2
1763-23-1

124495-18-7

nie dotyczy

202-049-5
231-111-4
246-672-0
203-199-4
217-302-5
205-426-2
210-172-0
201-778-6

Numer UE

nie dotyczy

91-20-3
7440-02-0
25154-52-3
104-40-5
1806-26-4
140-66-9
608-93-5
87-86-5

22
23
24

25

Numer CAS(1)

Lp.

Aklonifen
Bifenoks
Cybutryna
Cypermetryna
Dichlorfos

Dioksyny i związki dioksynopodobne

Benzo(a)piren
Benzo(b)fluoranten
Benzo(g,h,i)perylen
Benzo(k)fluoranten
lndeno(1,2,3-cd)piren
Symazyna
Związki tributylocyny
(Kation tributylocyny)
Trichlorobenzen
Trichlorometan (chloroform)
Trifluralina
Dikofol
Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) i jego
pochodne
Chinoksyfen

Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne

Naftalen
Nikiel i jego związki
Nonylofenol
(p-nonylofenol)
p-oktylofenol
(4-(1,1',3,3' –tetrametylobutylo)-fenol)
Pentachlorobenzen
Pentachlorofenol

Nazwa substancji priorytetowej

X
0,12
0,012
0,0025
8*10-5
6*10-4

0,15

X
X

6,5*10-4

X
X

1
0,0002

1,7*10-4

nie dotyczy

0,007
0,4

0,1

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]
2
4 (5)
0,3

0,4
2,5
0,03
1,3*10-3

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

Zidentyfikowana
jako priorytetowa
substancja
niebezpieczna

AA-EQS(2)

0,012
0,0012
0,0025
8*10-6
6*10-5

0,015

1,3*10-4

0,4
2,5
0,03
3,2*10-5

1
0,0002

1,7*10-4

nie dotyczy

0,0007
0,4

0,01

2
8,6
0,3

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

AA-EQS(2)

0,12
0,04
0,016
6*10-4
7*10-4

2,7

36

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

4
0,0015

0,27
0,017
0,017
8,2*10-3

nie dotyczy

nie dotyczy
1

nie dotyczy

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]
130
34
2,0

MAC-EQS(4)

0,012
0,004
0,016
6*10-5
7*10-5

0,54

7,2

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

4
0,0015

0,027
0,017
0,017
8,2*10-4

nie dotyczy

nie dotyczy
1

nie dotyczy

130
34
2,0

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

MAC-EQS(4)

Suma
PCDD+PCDF+P
CB-DL 0,008
µg/kg TEQ (6)

9,1

33

2 dla ryb
5 dla
skorupiaków i
głowonogów
10 dla
mięczaków

Fauna i flora
[μg/kg mokrej
masy]

EQS

12

nie dotyczy
76-44-8/
1024-57-3
886-50-0
57-63-6
50-28-2
15307-79-6

43
44

nie dotyczy
200-962-3 /
213-831-0
212-950-5
200-342-2
200-023-8
239-346-4

Numer UE

Terbutryna
17alfa-etynyloestradiol
17beta-estradiol
Diklofenak

Heksabromocyklododekan (HBCDD)
Heptachlor/epoksyd heptachloru

Nazwa substancji priorytetowej

X

X

0,065
3,5*10-5
4*10-4
0,1

2*10-7

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]
0,0016

0,0065
7*10-6
8*10-5
0,01

1*10-8

0,0008

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

AA-EQS(2)

0,34
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

3*10-4

Wody
powierzchniowe
śródlądowe(3)
[μg/l]
0,5

MAC-EQS(4)

0,034
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

3*10-5

0,05

Inne wody
powierzchniowe
[μg/l]

MAC-EQS(4)

6,7*10-3

167

Fauna i flora
[μg/kg mokrej
masy]

EQS

* Wykaz uwzględnia substancje priorytetowe (poz. 1-33) oraz zaproponowane nowe substancje priorytetowe (poz. 34-48). Został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. 2010 r., Nr 138, poz. 934), Dyrektywą w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej
(2008/105/WE) oraz Wniosku Komisji Europejskiej z dn. 31.01.2012 nr 2001/876 zmieniającego dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w odniesieniu do substancji priorytetowych w
dziedzinie polityki wodnej;
(1)
CAS: Chemical Abstract Service
(2)
Ten parametr jest środowiskową normą jakości wyrażoną jako średnia roczna wartość (AA-EQS). O ile nie określono inaczej, ma on zastosowanie do całkowitego stężenia wszystkich
izomerów;
(3)
Wody powierzchniowe śródlądowe obejmują rzeki i jeziora oraz związane z nimi sztuczne lub silne zmienione jednolite części wód;
(4)
Ten parametr jest środowiskową normą jakości wyrażoną jako maksymalne dopuszczalne stężenie (MAC-EQS). W przypadkach gdy w rubryce MAC-EQS zaznaczono „nie dotyczy”, uważa się,
że wartości AA-EQS chronią również przed krótkoterminowym wzrostem zanieczyszczeń przy stałych zrzutach, ponieważ są one znacznie niższe niż wartości otrzymane na podstawie
toksyczności ostrej;
(5)
Te EQS odnoszą się do biodostępnych stężeń substancji;
(6)
PCDD: polichorowane dibenzo-p-dioksyny; PCDF: polichlorowane dibenzofurany; dl-PCB: dioksynopodobne polichlorowane bifenyle; TEQ: równoważnik toksyczności;
AA-średnia roczna
MAC-maksymalne dopuszczalne stężenie

45
46
47
48

Numer CAS(1)

Lp.

Zidentyfikowana
jako priorytetowa
substancja
niebezpieczna

AA-EQS(2)

I. Charakterystyka obszaru działania RZGW w Szczecinie
Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie posiada powierzchnię 20,4 tys. km2, co stanowi
6,5% powierzchni Polski. Położony jest w granicach trzech województw: zachodniopomorskiego (87%
powierzchni), lubuskiego (7% powierzchni) oraz pomorskiego - rysunek. 1.
Rysunek 1. Obszar działania RZGW w Szczecinie

Obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie określony został
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów
dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz 878 z późn. zm.). Obejmuje on dorzecze Odry region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker. Opis przebiegu granicy
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego określono zgodnie z par. 2 wymienionego na
wstępie rozporządzenia.
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Pod względem geograficznym są to głównie tereny Pobrzeża Szczecińskiego, część Pobrzeża
Koszalińskiego oraz Pojezierza Zachodniopomorskiego. Obszar ten cechuje urozmaicona rzeźba
terenu, korzystne warunki bioklimatyczne, różnorodność gleb oraz zróżnicowana szata roślinna.
Około 30 % powierzchni tego regionu zajmują lasy. Są to głównie bory sosnowe oraz lasy mieszane,
ale również lasy bukowe typu nizinnego, dąbrowy, lasy łęgowe i olszowe. W regionie występują gleby
bielicowe i brunatne. Gleby najżyźniejsze (zaliczane do I i II klasy bonitacyjnej) znajdują się na Nizinie
Pyrzyckiej. Obszar regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza wyróżnia się bogactwem przyrody.
Znajdują się tu: Woliński Park Narodowy, Parki Krajobrazowe oraz liczne obszary należące do sieci
Natura 2000.
Największą rzeką w granicach administrowania RZGW w Szczecinie jest Odra (druga pod względem
długości i wielkości przepływu rzeka w Polsce). Długość całkowita tej rzeki wynosi 840 km
(w granicach kraju 726 km), a w regionie Dolnej Odry – 219,5 km. Rzeka ta wraz z dorzeczem ma
charakter transgraniczny. W granicach Polski znajduje się około 88% jej dorzecza, 6% w Republice
Czeskiej i również 6% w Republice Federalnej Niemiec. Na odcinku 187 km stanowi granicę pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Odcinek ten administrowany jest wspólnie,
tzn. ze Strony polskiej, przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a ze Strony
niemieckiej przez Dyrekcję Wodno-Żeglugową Wschód z siedzibą w Magdeburgu (jednostka
terenowa- Urząd Wodno-Żeglugowy Eberswalde). Odra pełni rolę korytarza transportowego
pomiędzy aglomeracjami: górnośląską, wrocławską, szczecińską ; wielkopolskim obszarem
gospodarczym i portami morskimi. Odrzańska Droga Wodna poprzez kanały (Bydgoski i Gliwicki)
połączona jest z Wisłą. Ponadto Odra poprzez po przez kanały Odra-Havela i Odra-Szprewa włączona
jest w europejski system dróg wodnych, co umożliwia wymianę towarową z zachodnią częścią
kontynentu europejskiego (w tym z aglomeracją berlińską).
Największe dopływy Odry (w granicach omawianego regionu) to: Ina (125,8 km), Myśla (104,5 km),
Płonia (73,3 km), Pliszka (68,0 km), Ilanka (58,0 km), Gowienica (51,1 km), Tywa (50,4 km), Rurzyca
(45,1 km), Słubia (31,3 km), Gunica (23,5 km). Kurzyca (22,3 km).
Istotne bezpośrednie dopływy Bałtyku to: Rega (187,6 km), Parsęta (142,6 km), Wieprza (133,4 km)
oraz Czerwona (28,2 km).
W granicach regionu wodnego Dolnej Odry znajduje się rozległy akwen przymorski Zalew Szczeciński
o całkowitej powierzchni 687 km2 , przy czym część polska wynosi 410 km2. Akwen ten
charakteryzuje się specyficzną hydrochemią wód, która kształtuje się pod wpływem dopływu wód
śródlądowych (głównie wód Odry) i napływu wód morskich poprzez cieśniny – Świnę i Dziwnę.
Jezior o powierzchni większej od 0,5 km2 jest 112. Największe z nich to: deltowe jezioro Dąbie (56
km2), rynnowe jezioro Miedwie (35,3 km2), przymorskie jezioro Jamno (22,4 km2). Ponadto
w wyniku wybudowania w regionie elektrowni wodnych powstały zbiorniki sztuczne, największe
z nich zlokalizowano na Radwi (dopływ Parsęty) oraz na Redze.
Na obszarze działania RZGW w Szczecinie mieszka około 1,6 mln. ludzi, przy czym 94% ludności
stanowią mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 78
osób/km2 i jest znacznie niższa od średniej gęstości zaludnienia w Polsce (122,2 osób/km2).
Największe miasta to: Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Świnoujście, Police,
Białogard, Goleniów i Gryfino.
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Obszar wykorzystywany jest gospodarczo w różnorodny sposób. Znajdują się tu duże aglomeracje,
śródlądowe i morskie drogi wodne oraz przemysł i rolnictwo. Główne zakłady przemysłowe to
Elektrownia „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie, Elektrownie „Pomorzany” i „Szczecin” w Szczecinie
(przemysł paliwowo – energetyczny), Zakłady Chemiczne Police, Zakłady Produkcji Nawozów
Sztucznych "Fosfan" w Szczecinie (produkcja nawozów sztucznych) a także duże fermy hodowlane
i zakłady przetwórstwa spożywczego. Przemysł wydobywczy reprezentują podmioty pozyskujące: gaz
ziemny, ropę naftową, kruszywo oraz torf. W regionie położone są dwa duże porty: Szczecin
i Świnoujście oraz porty istotne dla regionu: w Policach, Stepnicy, Kołobrzegu i Darłowie. Pas
nadmorski (190 km wybrzeża morskiego) oraz pas pojezierzy maja istotne znaczenie dla rozwoju
turystyki.
Grunty orne i użytki zielone zajmują około 56% obszaru w granicach regionu Dolnej Odry i Rzek
Przymorza. Produkcja roślinna opiera się głównie na uprawie zbóż (jęczmień, owies, żyto). Średnia
wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 15,3 ha. Znajdują się tu również liczne fermy drobiu,
trzody chlewnej oraz zwierząt futerkowych (norki), na obszarze RZGW w Szczecinie z danych WIOŚ
w Szczecinie wynika że 72 fermy drobiu i trzody chlewnej posiadają pozwolenia zintegrowane.
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń w naszym regionie wodnym są punktowe zrzuty ścieków
komunalnych, przemysłowych, ścieki z przelewów burzowych ogólnospławnych sieci kanalizacyjnych,
często niezidentyfikowane zrzuty nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych ze wsi i małych
osiedli jak również większych miast. Na obszarze RZGW w Szczecinie, zlokalizowanych jest 145
oczyszczalni, które według pozwoleń wodno prawnych uwalniają SP do środowiska wodnego (w tym
78 są to oczyszczalnie komunalne) oraz 25 składowisk komunalnych i 6 przemysłowych. W latach
2007-2012 z obszaru RZGW w Szczecinie 159 obiektów znalazło się w ewidencji PRTR.

15

II. Baza danych wielkości emisji substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla
których określone zostały środowiskowe normy jakości
Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym najwyższe
dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, miejsce i minimalną częstotliwość pobierania prób ścieków
oraz metodyki referencyjne analizy wraz ze sposobem oceny czy ścieki odpowiadają wymaganym
warunkom, określono w drodze rozporządzenia 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. z 2006 r. Nr 137, poz 984, z poź.
zmianami). Wyżej wymienione rozporządzenie określa także substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego, które powinny być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, które powinny być ograniczane (wykaz II). W rozporządzeniu
zestawiono najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczanych ścieków
przemysłowych i komunalnych, niestety nie zawiera ono standardów dla ponad 20 SP.
Przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska nie dają możliwości pełnego pozyskiwania
danych dotyczących emisji substancji priorytetowych do wód. Obecnie w Polsce dane o emisjach do
środowiska dostępne są w kilku rejestrach, a funkcjonowanie każdego z nich regulują inne podstawy
prawne. Podstawowymi źródłami danych są informacje pozyskiwane od użytkowników środowiska,
które raportują organom ochrony środowiska na mocy przepisów prawa (automonitoring, baza
danych Urzędu Marszałkowskiego) oraz dane zawarte w pozwoleniach wodnoprawnych
i zintegrowanych.
1. Badania i pomiary prowadzone przez podmioty (automonitoring) – zgodnie z artykułem 149
ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
z późn. zm.) prowadzący instalacje i użytkownik urządzenia mają obowiązek przedłożyć
właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi środowiska wyniki
pomiarów, jeżeli maja one szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia
systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowisk.
Określenie „szczególne znaczenie” dotyczy tych zakładów i instalacji którym w drodze decyzji
wydano pozwolenie wodno-prawne lub zintegrowane. Dane pozyskane w ten sposób, zawierają
tylko informacje o wynikach pomiarów tych substancji, które znalazły się w tych pozwoleniach.
Jeżeli nie ma w nich informacji o obowiązku badania substancji szczególnie szkodliwych podmiot
tego nie wykonuje.
2. Baza danych o opłatach Urzędu Marszałkowskiego – w myśl przepisów artykułu 286 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych
opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz.U. Nr 525, poz. 2128) podmiot
korzystający ze środowiska przedkłada Marszałkowi wykaz zawierający informacje i dane o:
 ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
 wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki;
 ilości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej.
Opłaty za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi ponosi się za substancje BZT5, ChZT-Cr,
zawiesina ogólna, suma jonów chlorków i siarczanów. Do opłaty ustalonej według zasad, o których
mowa powyżej dolicza się opłatę za inne substancje zawarte w ściekach – metale ciężkie i fenole
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lotne. Na podstawie tych informacji ustalana jest wysokość opłat. Informacje zawarte w tych
sprawozdaniach, zawierają dane o metalach ciężkich najczęściej wyrażone w sumie tych metali,
bez rozbicia na poszczególne metale.
3. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – na mocy art. 236a ustawy z dnia 27
kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), jest
elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa
w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r.
w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).
Rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie
Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych. Zawiera
ona informacje o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby oraz
o odpadach, obejmując w ten sposób wszystkie komponenty środowiska. Na mocy wyżej
wymienionego rozporządzenia oraz przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzący
instalacje zobowiązani są w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku
sprawozdawczym do przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji
niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Główny
Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
oraz przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach
i transferach wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia 166/2006. Co 3 lata Główny
Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Komisji Europejskiej raport zawierający informacje
o stosowaniu w Polsce przepisów rozporządzenia 166/2006. Głównymi celem działania rejestru są
śledzenie tendencji i wykazywania postępów w ograniczaniu emitowanych i transferowanych
zanieczyszczeń, społeczne kontrole i presja na zakłady mające największy wpływ na
zanieczyszczenie środowiska oraz umożliwienie społeczeństwu dostępu do informacji o stanie
środowiska i ułatwienie mu udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.
4. EKOINFONET – jest to system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, która gromadzi,
przetwarza i udostępnia dane, do których należą m.in. pomiary wskaźników charakteryzujących
stan poszczególnych komponentów środowiska, pomiary wielkości niektórych emisji oraz wyniki
obserwacji elementów przyrody, informacje o potencjalnych sprawcach i skutkach poważnych
awarii oraz wyniki działalności kontrolnej i orzecznictwa. Informacja ta gromadzona jest przez
WIOŚ, a także przez instytuty naukowo-badawcze i uczelnie, z którymi współpracuje Inspekcja
Ochrony Środowiska. W bazie tej dostępne są informacje o lokalizacji zrzutu (jedynie w postaci
adresu, brak jest współrzędnych lokalizacyjnych) oraz rodzaju i ilości substancji wprowadzanej do
środowiska.
5. Pozwolenia wodnoprawne i zintegrowane – organem właściwym do wydawania pozwoleń
wodno-prawnych jest starosta, marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia oraz od rodzaju
i lokalizacji inwestycji. Marszałek wydaje pozwolenie w ściśle określonych sytuacjach:
 jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja
instalacji są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami na terenach zakładów gdzie ta
instalacja kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227);
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realizacji, poza terenami zakładów przemysłowych, przedsięwzięcia mogącego zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227);
jeżeli realizowane przedsięwzięcia dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń
wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących
przedsięwzięciem, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest
wymagane;
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią;
przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych;
wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie
odpadów;
wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót;
wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie – na obszarach
bezpośredniego zagrożenia powodzią, jeżeli dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
wydał właściwą decyzję w tej sprawie;
wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów;
wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wspólne korzystanie z wód.

W przypadku gdy szczególne korzystanie z wód (Prawa i obowiązki korzystających z wód ) lub
wykonywania urządzeń wodnych (Urządzenia wodne) odbywa się w całości lub części na terenach
zamkniętych, pozwolenie wodno-prawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej. W pozostałych, niewymienionych przypadkach organem właściwym do wydania
pozwolenia wodno-prawnego jest starosta. Organem wydającym pozwolenia zintegrowane jest
właściwy miejscowo marszałek dla instalacji, która objęta jest Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573) oraz starosta w pozostałych przypadkach.
Podmioty, które posiadają pozwolenia maja obowiązek prowadzenia okresowej
sprawozdawczości. Zakres tych badań sprowadza się najczęściej do danych objętych
pozwoleniem, większość substancji priorytetowych objętych wykazem nie jest w Polsce
produkowana oraz nie stanowi znaczącego produktu ubocznego powstającego w trakcie
prowadzenia procesów produkcyjnych. W niektórych gałęziach przemysłu substancje te są jednak
wykorzystywane, ale pozwolenia nie dają możliwości poprawnej analizy ich występowania,
dostarczają jedynie danych w zakresie podstawowych parametrów, czasami zawierając informacje
o stężeniach metali.
Podmioty, które wykazują uwolnienia substancji szczególnie szkodliwych do środowiska możemy
podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy zaliczymy te podmioty, które uwalniają zanieczyszczenia
do środowiska wodnego (dane o tych podmiotach zbierane i pozyskiwane były z rejestrów opisanych
powyżej). Natomiast do drugiej grupy zaliczymy te podmioty, które uwalniają zanieczyszczenia do
kanalizacji.
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Sytuację prawną podmiotów, które przekazują ścieki do kanalizacji regulują: ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747
z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964). Rozporządzenie określa sposób realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych, warunki wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych (w tym dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych) oraz
sposób sprawowania kontroli nad ilości i jakości ścieków. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne
zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2011 r. jest obowiązane do zawarcia umowy o odprowadzanie
ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, która wystąpiła z pisemnym
wnioskiem. Umowa taka zawiera postanowienia dotyczące ilości i jakości świadczonych usług,
terminu wzajemnych rozliczeń, praw i obowiązków stron umowy. W myśl
tej ustawy
przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości
i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dane te są trudno dostępne, a informacje
zawarte w pozwoleniach ogólnikowe.
Zaproponowana w ramach niniejszej pracy baza danych wielkości emisji substancji priorytetowych
zawiera następujące dane: nazwę i adres zarówno właściciela jak i samego zakładu, rodzaj
działalności prowadzonej przez zakład/obiekt, projektowanej wielkości produkcji, ilości RLM,
informacje o nazwie i km cieku, informacje o pochodzeniu danych, statusie zrzutu i rodzaju ścieków
wraz z rodzajem odprowadzania (ciągłe, sezonowe, cykliczne), współrzędnych lokalizacji, ilości
ścieków (m3/rok) w poszczególnych latach 2010 – 2012 wraz z ilością zinwentaryzowanych substancji
priorytetowych (stężeniami i ładunkami).
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III. Ranking substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone
zostały środowiskowe normy jakości, na podstawie danych o emisji
W celu określenia znaczenia substancji priorytetowych i innych substancji niebezpiecznych (SP) dla
wód położonych na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
przeprowadzono ranking ich emisji w oparciu o dane o użytkownikach środowiska.
Dane, które wykorzystano do rankingu, pozyskano: z katastru znajdującego się w posiadaniu RZGW
w Szczecinie, przekazanego przez RZGW zestawu pozwoleń wodno-prawnych. Uzupełniono je
danymi: z EKOINFONETU (obsługiwanego przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Gdańsku i Zielonej Górze), bazy użytkowników środowiska dla celów naliczania opłat za
korzystanie ze środowiska (obsługiwanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego), z Krajowego Rejestru Transferu i Uwalniania Zanieczyszczeń (Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska i strona internetowa europejskiego PRTR ) oraz z innych niż
przekazane przez RZGW pozwoleń wodno-prawnych i zintegrowanych. Każdy z rejestrów zawierał
bardzo zróżnicowane informacje o użytkownikach.
Ponieważ do analizy danych o stężeniach SP w wodach powierzchniowych użyto głównie danych
o stężeniach z lat 2010 – 2012, dane o emisjach SP do wód powierzchniowych także dotyczyły tego
samego okresu.
W wyniku analizy skategoryzowano zinwentaryzowane obiekty na te, które odprowadzają ścieki
bezpośrednio do środowiska wodnego i na te, które odprowadzają ścieki do kanalizacji.
Przeprowadzono weryfikację lokalizacji punków zrzutów SP, a także skorygowano nazwy obiektów.
Natomiast dla podmiotów, które oddają ścieki bezpośrednio do kanalizacji ustalono przy pomocy
serwisów mapowych (geopomerania.pl, geoportal.gov.pl, gogle earth) ich lokalizację w terenie,
a następnie określono dla tych lokalizacji współrzędne.
W sumie do analizy wyłoniono z obszaru RZGW w Szczecinie 506 obiektów odprowadzających ścieki
do wód i kanalizacji, wśród nich wyróżniono 345 obiektów odprowadzających ścieki do kanalizacji
oraz 161 obiektów, które odprowadzały ścieki do środowiska wodnego.
Z listy 161 obiektów wykluczono 13, z powodu zaprzestania działalności oraz 81 obiektów z powodu
braku danych (w dostępnych bazach danych nie było żadnych danych wskazujących, że emisja SP do
wód z tych obiektów miała miejsce). W wyniku analizy wyłoniono 67 podmiotów emitujących SP,
które następnie objęto rankingiem. Były to głównie komunalne oczyszczalnie ścieków (47),
oczyszczalnie przemysłowe (18) i dwa komunalne ujęcia wód (tabela 2 i 3).
Wśród tych podmiotów - 60 posiadało pozwolenia wodno-prawne, 7 pozwolenia zintegrowane, a 10
(z 15) raportowało uwolnienia do wód zgodnie z rozporządzeniem PRTR. Oczyszczalnie ścieków
przemysłowych, oprócz ścieków technologicznych często przyjmowały także ścieki komunalne
z terenu działalności podmiotu przemysłowego, a w niektórych przypadkach również z miasta,
w którym dany podmiot był zlokalizowany.
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Tabela 2. Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków objętych rankingiem w latach 2010 – 2012 na
obszarze RZGW w Szczecinie, dla których dostępne były dane o ilości RLM
RLM

>=500 000

>=100 0000

>=40 000

>=25 000

>=10 000

Ilości
oczyszczalni

6

4

4

10

17

Ilość ścieków (m /rok) w 2011 roku

>= 40 000 000

>=3 000 000

>=400 000

>= 200 000

>=70 000

>=50 000

>= 8 000

>= 400

Tabela 3. Ilość oczyszczalni przemysłowych na obszarze RZGW w Szczecinie, które objęto rankingiem
w podziale na ilość odprowadzanych ścieków (dane dla roku 2011)

Ilość zakładów w 2011 roku

1

1

1

4

1

5

4

1

Ilość oczyszczalni raportujących do
PRTR w latach 2010 – 2012

1

1

3

2

W latach 2010 – 2012 zewidencjonowano uwolnienia do wód z punktowych źródeł zanieczyszczeń
dla 18 SP. Głównie były to metale: rtęć, kadm, nikiel i ołów. Pozostałe raportowane SP to:
1,2dichloroetan, aldryna, trichlorometan, tetrachlorometan, dieldryna, eldryna, izodryna,
tetrachloroetylen, pentachlorofenol, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien,
trichlorobenzen
heksachlorocykloheksan, trichloroetylen. Informacje dotyczące uwolnień tych substancji uzyskano
dla 4 użytkowników środowiska – 3 oczyszczalni przemysłowych i jednej oczyszczalni komunalnej.
Nie są to więc dane miarodajne dla oceny istotności ich występowania na obszarze RZGW w
Szczecinie.
Dane o emisjach pozostałych substancjach z listy SP nie były możliwe do pozyskania, co nie
oznacza, że emisja tych substancji do wód wraz ze ściekami z oczyszczalni nie miała miejsca.
Powodem jest brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących obowiązku identyfikowania
wszystkich substancji z listy SP w odprowadzanych ściekach. Wyniki wielu prac na temat
występowania substancji niebezpiecznych w środowisku (między innymi Projekt COSHIBA)
wskazują, że znaczna część nieraportowanych przez oczyszczalnie SP jest bardzo rozpowszechniona
w środowisku i ich obecność w ściekach i osadach z oczyszczalni jest wysoce prawdopodobna.
Analizę wielkości uwolnień do środowiska wodnego SP przeprowadzono w 2 grupach:
1. dla wszystkich zidentyfikowanych 67 obiektów ( tabele 4 i 5);
2. dla obiektów z grupy 67, posiadających pozwolenie zintegrowane i raportujących do PRTR
(tabela 6).
Największe uwolnienia metali zanotowano dla dużych zakładów przemysłowych i oczyszczalni
komunalnych ścieków. Sumaryczną emisję metali do wód w latach 2010 – 2012 obrazuje rysunek 2.
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Rysunek 2. Sumaryczna emisja metali do wód ze źródeł punktowych z obszaru RZGW w Szczecinie
w latach 2010 – 2012

Tabela 4. Emisja metali w latach 2010 – 2012 z wszystkich oczyszczalni ścieków zidentyfikowanych na
obszarze RZGW w Szczecinie
Wielkość emisji w kg/rok

Lp.
1

Nazwa substancji
Rtęć

2010
227,75

2011
88,63

2012
80,42

2

Kadm

385,90

139,46

89,00

4

Ołów

770,39

585,93

751,32

3

Nikiel

2695,56

1141,13

2816,81

Tabela 5. Emisja pozostałych SP w latach 2010 – 2012 z oczyszczalni ścieków zidentyfikowanych na
obszarze RZGW w Szczecinie
Lp.
1
2
3

Wielkość emisji w kg/rok

Nazwa substancji
1,2 dichloroetan

2010
0,295806

2011
0,596082

2012
-

Aldryna

0,001479

0,017736

-

Trichlorometan

0,121791

0,219050

-

4

Tetrachlorometan

0,017690

0,029804

-

5

Dieldryny

0,001479

0,017736

-

6

Eldryny

0,001479

0,002980

-

7

Izodryny

0,001479

0,002980

-

8

Tetrachloroetylen

0,014790

0,029804

-

9

Pentachlorofenol

0,147903

0,298041

-

10

Heksachlorobenzen

0,007247

0,002980

-

11

Heksachlorobutadien

0,009022

0,029804

-

12

Heksachlorocykloheksan

0,013015

0,015048

-

13

Trichlorobenzen

0,643580

0,596082

-

Trichloroetylen

0,062800

0,059608

-

14

W latach 2010 – 2012 najwięcej do wód wyemitowano niklu, a następnie ołowiu, kadmu i rtęci. Ilości
uwalnianych do środowiska wodnego niklu i ołowiu w latach 2010 i 2012 były wysokie, według PRTR
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w 2010 roku uwolnienie niklu na obszarze RZGW w Szczecinie stanowiło około 22 % wszystkich
uwolnień tego metalu z obszaru Polski. Zaznaczyć należy, że nikiel i ołów nie są substancjami
priorytetowymi niebezpiecznymi w przeciwieństwie do kadmu i rtęci.
Tabela 6. Emisja metali z listy SP w latach 2010 – 2012, dla obiektów objętych obowiązkiem
raportowania w ramach PRTR i posiadających pozwolenia zintegrowane.
Lp.
1

Nazwa substancji

Wielkość emisji kg/rok
2010

2011

2012

Rtęć

72,65

50,19

60,39

2

Kadm

149,63

40,91

18,20

3

Nikiel

2180,53

825,51

2486,16

4

Ołów

648,88

107,71

119,26

W 2011 roku ponad 57% uwolnień rtęci do środowiska wodnego z obszaru RZGW w Szczecinie, około
30 % uwolnień kadmu i ołowiu oraz 72% uwolnień niklu, pochodziło od podmiotów posiadających
pozwolenia zintegrowane i raportujących dane do PRTR. Tak więc znaczna część uwolnień tych
metali do wód pochodzi z pozostałych oczyszczalni komunalny i przemysłowych. Zastosowanie do
analizy wielkości emisji do wód jednie danych z obiektów z pozwoleniem zintegrowanym lub tych
z listy PRTR nie jest dla obszaru RZGW w Szczecinie miarodajne.
Łączna liczba obiektów, które oddawały ścieki do kanalizacji z reguły na duże oczyszczalnie
komunalne wyniosła 346. Wśród nich 14 to składowiska odpadów, przy czym 6 są to obiekty czynne
natomiast 8 wyłączonych z eksploatacji. Wśród pozostałych obiektów można wyróżnić: warsztaty
i myjnie samochodowe, stacje benzynowe, hipermarkety oraz kilka zakładów przemysłowych. Dane
o zrzutach SP do kanalizacji z tych obiektów były niemożliwe do pozyskania w ramach realizacji tej
pracy. Pozwolenia dla obiektów, które oddają ścieki do kanalizacji często zawierają jedynie dane
o wartościach maksymalnych dopuszczalnych substancji w ściekach, a nie dane rzeczywiste
pochodzące z badań. Takie informacje mogą być dostępne w umowach zawieranych między
przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym a osobą lub podmiotem, którego nieruchomość lub
działalność została przyłączona do sieci kanalizacyjnej. Często obiekt oddający ścieki do kanalizacji
jest zobowiązany w umowach do okresowych pomiarów ilości i jakości tych ścieków. Wyniki tych
pomiarów oraz charakter działalności użytkowników kanalizacji mogą być użyteczne do oceny czy
dana oczyszczalnia ścieków może emitować substancje priorytetowe i inne niebezpieczne do wód.
Wydaje się, że jest to część inwentaryzacji SP, która powinna zostać wykonana przy kolejnym
sporządzaniu wykazu emisji, zrzutów i strat.
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IV. Baza danych stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których
określone zostały środowiskowe normy jakości
Źródło danych - monitoring jakości wód powierzchniowych
Badania jakości wód w Polsce prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (wioś). Monitoring wód prowadzony jest w oparciu
o wieloletnie programy monitoringu środowiska. W okresie podlegającym sprawozdawczości
w ramach opracowywanego „Wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz
niebezpiecznych substancji priorytetowych, dla których zostały określone środowiskowe normy
jakości”, realizowane były dwa programy: Program Monitoringu Środowiska (PMŚ) na lata 2007-2009
oraz PMŚ na lata 2010 – 2012. Okres ten cechował się licznymi zmianami, które były
wynikiem zmieniającego się prawa w zakresie monitoringu i oceny stanu wód. W tym czasie
obowiązywały różne wytyczne dotyczące częstotliwości pobierania prób oraz oceny otrzymanych
wyników, wynikające z kolejnych projektów rozporządzeń dotyczących sposobu prowadzenia
monitoringu, a także klasyfikacji stanu jednolitych części wód.
Zakres i częstotliwość monitoringu stanu chemicznego wód został sprecyzowany w następujących
aktach prawnych:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1008);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(Dz.U. 2009 nr 81 poz. 685);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(Dz. U. Nr 258, poz. 1550).
W latach 2007-2009 badania substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały
określone środowiskowe normy jakości były prowadzone w ograniczonym zakresie. Początkowo
program pomiarowy obejmował w zasadzie metale ciężkie (kadm, nikiel, ołów, rtęć). W jednolitych
częściach wód chronionych ze względu na ich przeznaczenie do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oznaczano także: heksachlorocykloheksan
(HCH), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) oraz niektóre pestycydy (izomery
DDT). Oznaczenia metali ciężkich wykonywano zwykle 4 razy w roku, zaś pestycydów i WWA - raz
w roku, w porze letniej.
Liczba oznaczanych substancji priorytetowych znacząco wzrosła w 2009 roku. Lista badanych przez
WIOŚ związków została rozszerzona o badania aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, węglowodorów
aromatycznych (naftalenu, antracenu i fluorantrenu), trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylen (PER).
Zaś badania substancji priorytetowych wymagających zastosowania technik pomiarowych, które nie
były dostępne w laboratoriach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska zostały zlecone
laboratorium zewnętrznemu. Jednakże, ze względu na koszty, były to badania wykonane
w mniejszym zakresie i z mniejszą częstotliwością (1- 4 razy) niż to wymagało rozporządzenie. W 2009
roku badania 27 substancji priorytetowych pozyskano także w ramach badań uzupełniających
realizowanych na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Zgromadzone
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w latach 2007-2009 wyniki badań nie stanowiły jednak miarodajnej informacji o stanie chemicznym
wód, lecz pozwoliły jedynie na wstępne rozpoznanie występowania tych substancji w wodach na
obszarze RZGW w Szczecinie.
Środowiskowe normy jakości (EQS) dla wód powierzchniowych określone w Dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady (2008/105/WE) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm
jakości w dziedzinie polityki wodnej zostały określone w ujęciu:
 średniorocznych stężeń na poziomie zapewniającym ochronę przed długotrwałym
narażeniem;
 maksymalnych dopuszczalnych
krótkotrwałym narażeniem.

stężeń

na

poziomie

zapewniającym

ochronę przed

Natomiast w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1008), dla 22
substancji chemicznych norma jakości określona została tylko według maksymalnej dopuszczalnej
wartości stężenia, czyli na poziomie zapewniającym ochronę przed krótkotrwałym ostrym
narażeniem. W okresie obowiązywania tego rozporządzenia laboratoria wykonywały oznaczenia
z granicą oznaczalności dostosowaną do podanych stężeń maksymalnych, co nie było zgodne
z wymaganiem dyrektywy i obecnie skutkuje brakiem możliwości uwzględnienia w ocenie stanu
chemicznego wód wielu wskaźników.
Dopiero 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. 2011 r., Nr 257, poz. 1545) w sposób właściwy dokonuje wdrożenia
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń.
W latach 2010-2011 monitoring wód powierzchniowych prowadzony był zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685).
Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(Dz. U. Nr 258, poz. 1550).
Zgodnie z PMŚ na lata 2010 – 2012 monitoring wód powierzchniowych realizowano w sieci
monitoringu diagnostycznego, operacyjnego oraz badawczego. Na obszarze RZGW w Szczecinie
wykonywane są badania rzek, jezior oraz wód przejściowych i przybrzeżnych.
Badania substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, dla których zostały
określone normy środowiskowe prowadzone są w ramach monitoringu diagnostycznego.
W sześcioletnim cyklu planowania badań grupę wskaźników chemicznych charakteryzujących
występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oznacza się w jednym
cyklu rocznym. Częstotliwość badań dla wszystkich kategorii wód określono jako 12 badań w roku.
Jednym z ważniejszych kryteriów objęcia JCW monitoringiem operacyjnym jest odprowadzanie do
nich substancji z listy substancji priorytetowych lub jeżeli wyniki monitoringu diagnostycznego
wykazały, że stężenie co najmniej jednej z tych substancji przekracza wartość graniczną. Wówczas
monitoring operacyjny w zakresie tego wskaźnika prowadzi się corocznie w każdym punkcie
pomiarowo-kontrolnym tej jednolitej części wód.
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Monitoring badawczy uruchamia się w celu określenia źródła pochodzenia substancji priorytetowych
i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone normy środowiskowe.
Monitoring diagnostyczny, ze względu na brak części metodyk badawczych oraz metod oceny,
prowadzono w latach 2011-2012. W roku 2010 realizowano monitoring operacyjny i badawczy.
W latach 2010, 2011 w laboratoriach wioś nadal nie było możliwe oznaczanie wszystkich wskaźników
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Badania substancji, dla których wojewódzkie inspektoraty nie miały wdrożonych metodyk nie były
wykonywane lub były zlecane wykonawcy zewnętrznemu (np. WIOŚ w Szczecinie zlecał badania
laboratorium Polcargo).
W 2011 roku, z przyczyn finansowych i kadrowych, badania substancji priorytetowych wykonano
z mniejszą częstotliwością niż to przewiduje rozporządzenie. Badania tych substancji w pełnym
zakresie oraz z wymaganą częstotliwością wykonano dopiero w 2012 roku; jednakże tylko w 15
jednolitych częściach wód rzecznych i jednym jeziorze.
Badania wykonywane były w 7 laboratoriach, które mają wdrożony system zarządzania jakością
zgodnie z normą EN ISO/IEC-17025:


Laboratorium WIOŚ w Szczecinie (LAB-1a);



Laboratorium WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie (LAB-1b);



Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze (LAB-3a);



Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. (LAB-3b);



Laboratorium WIOŚ w Gdańsku (LAB-4a);



Laboratorium WIOŚ w Gdańsku Delegatura w Słupsku (LAB-4b);



Laboratorium Polcargo (LAB-2).

Metody badawcze i związane z nimi granice oznaczalności (LoQ) stosowane w poszczególnych
laboratoriach były bardzo zróżnicowane.
Jednak w przypadku kadmu i rtęci osiągane w laboratoriach wioś granice oznaczalności jeszcze
w 2011 roku nie gwarantowały wymaganej dokładności.
W latach 2010 -2012 nadal trwały prace związane z wdrażaniem systemu monitoringu i oceny wód.
Okres ten cechował się licznymi zmianami, zarówno wyposażenia w aparaturę pomiarowo-badawczą
jak i stosowanych metodyk analitycznych oraz wymagań co do granicy oznaczalności. Z tego względu
zgromadzone zbiory danych wymagały uporządkowania i weryfikacji.
Przy „porządkowaniu” danych wzorowano się na „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów
ochrony środowiska w sprawie wykonania weryfikacji oceny jednolitych części wód
powierzchniowych (rzek, zbiorników zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) za lata 2010,
2011 i sporządzenia oceny dla JCW ww. kategorii za rok 2012.” Zgodnie z zasadą przyjętą
w wytycznych odrzucono wyniki, które uzyskano przy zastosowaniu metody analitycznej o granicy
oznaczalności przekraczającej 100% średniorocznej wartości dopuszczalnej (EQS). Zasadę taką
wprowadzono w celu wykorzystania możliwie największej ilości posiadanych wyników badań, chociaż
wymagania odnośnie granicy oznaczalności LoQ są ostrzejsze. Zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy
Komisji z 31 lipca 2009r. ustanawiającej, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód, Państwa
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członkowskie są zobowiązana zadbać o to, by w przypadku wszystkich stosowanych metod analizy
minimalne kryteria w zakresie wyników opierały się na niepewności pomiaru równej 50% lub
mniejszej od tej wartości (k = 2), szacowanej na poziomie odpowiednich norm jakości środowiska, zaś
granica oznaczalności była równa wartości 30% odnośnych norm jakości środowiska lub mniejsza od
tej wartości.
Zaakceptowane wyniki badań substancji chemicznych w latach 2010 – 2012 w punktach monitoringu
rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych wprowadzono do bazy danych stężeń substancji
priorytetowych. W ramach weryfikacji wyników zastosowano następujące zasady:
 w przypadku wskaźników, dla których normy środowiskowe określono dla sumy stężeń
izomerów, wpisywano wartość tej sumy; wyniki poniżej granicy oznaczalności poszczególnych
izomerów przyjmowano jako zero;
 gdy wynik badania był wyższy niż granica oznaczalności LoQ - wpisywano uzyskany wynik;
 gdy wynik badania był niższy od LoQ - wpisywano połowę wartości danej granicy
oznaczalności.
Biorąc pod uwagę konieczność porównań wyników badań substancji priorytetowych,
z poszczególnych laboratoriów oraz z różnych okresów, wyniki badań w bazie zestawiono wraz
z granicą oznaczalności metody analitycznej, przy użyciu której wyniki te uzyskano. Brak takiej
informacji, szczególnie przy zmianie granicy oznaczalności w okresie badawczym, może być przyczyną
błędnej interpretacji oceny występowania substancji priorytetowych oraz oceny trendów zmian
w analizowanym okresie.
Baza danych stężeń substancji priorytetowych, zawiera następujące dane: nazwę i kod jednolitej
części wód, numer CAS (numer przypisany substancji przez amerykańską organizację Chemical
Abstracts Service), numer i nazwę wskaźnika jakości wód według rozporządzenia, datę poboru
próbki, wartość stężenia poszczególnych wskaźników oraz granicę oznaczalności metody analitycznej
przy zastosowaniu której uzyskano wynik. W bazie danych zgromadzono wyniki badań wszystkich
substancji. Są to: alachlor, antracen, atrazyna, benzen, bromowany difenyloeter, kadm, chloroalkany,
chlorfenwinfos, chloropiryfos, 1,2-dichloroeta), dichlorometan, ftalan di(2-etyloheksyl) diuron,
endosulfan, fluoranten, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, heksachlorocykloheksan,
izoproturon, ołów, rtęć, naftalen, nikiel, nonylofenol, oktylofenol, pentachlorobenzen,
pentachlorofenol, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren, symazyna, związki tributylocyny, trichlorobenzen, trichlorometan, trifluralina,
tetrachlorometan, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, DDT – izomer para-para, DDT całkowity,
trichloroetylen oraz tetrachloroetylen.
W celu zapewnienia porównywalności wyników monitorowania stanu chemicznego wód, należy
zadbać, aby w bazie gromadzić jedynie wyniki badań uzyskane przy zastosowaniu metod, które
spełniają minimalne kryteria dotyczące niepewności pomiaru oraz granicy oznaczalności.
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V. Ranking substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone
zostały środowiskowe normy jakości, na podstawie ich stężeń w wodach
powierzchniowych na obszarze RZGW w Szczecinie
Ranking substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone
środowiskowe normy jakości (SP) został sporządzony w oparciu o „Przewodnik do opracowania
wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz niebezpiecznych substancji
priorytetowych, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości” (dalej zwanym
Przewodnikiem) oraz obowiązujące obecnie środowiskowe normy jakości dla substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń zawarte w Rozporządzeniu 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).
Analizowano wyniki badań SP w wodach rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych, uzyskane
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez WIOŚ w Szczecinie, Gdańsku
oraz Zielonej Górze. Wykorzystano także wyniki oznaczeń wykonanych na potrzeby opracowania
„Analiza występowania substancji priorytetowych w ekosystemach wodnych (etap II)” Ekoekspert
Sp.o.o. W-wa 2009. W przypadku rzek analizowano wyniki badań z okresu 2010 – 2012. Dane
uzyskane w tym okresie zostały wykonane przy użyciu metod gwarantujących przyjętą do celów
opracowania dokładność pomiarów (LoQ mniejsze lub równe 100% średniorocznej wartości EQS), a
ich ilość była wystarczająca do opracowania rankingu dla tej kategorii wód. Ze względu na zbyt małą
ilość danych zgromadzonych w tym okresie dla jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych, do
opracowania rankingu tych kategorii wód wykorzystano dane z lat 2008 –2012.
Zgodnie z „Przewodnikiem” ranking substancji priorytetowych przeprowadzono w trzech etapach.
1. W pierwszym etapie dla oznaczanych substancji priorytetowych w założonym okresie wyznaczono
częstość występowania przekroczeń wartości EQS (wyrażonej w procentach) do całkowitej liczby
wykonanych oznaczeń we wszystkich badanych punktach pomiarowo-kontrolnych. Wyniki równe
średniej wartości środowiskowych norm jakości traktowano jako nieprzekraczające standardu. Na tej
podstawie substancje sklasyfikowano w kolejności malejącej (grupa I w tabeli 1).
2. W drugim etapie, dla oznaczanych substancji priorytetowych w analizowanym okresie,
wyznaczono częstość występowania poszczególnych substancji (wyrażoną w procentach) do
całkowitej liczby wykonanych oznaczeń we wszystkich analizowanych punktach pomiarowokontrolnych. Jako występowanie przyjęto oznaczone stężenia danej substancji większe niż granica
oznaczalności stosowanej metody analitycznej. Na tej podstawie substancje sklasyfikowano
w kolejności malejącej i zestawiono poniżej substancji sklasyfikowanych w pierwszym etapie (grupa
II).
3. W trzecim etapie na liście rankingowej umieszczono substancje priorytetowe, które nie zostały
sklasyfikowane w pierwszym oraz drugim etapie, czyli te substancje, których stężenia we wszystkich
punktach pomiarowych występują poniżej granicy oznaczalności stosowanej metody analitycznej
(grupa III).
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W przypadku wskaźników, dla których w rozporządzeniu wartość środowiskowej normy jakości
podano dla sumy stężeń poszczególnych izomerów, dla ustalenia występowania przekroczeń,
z podaną wartością graniczną, porównywano stężenie każdego z izomerów osobno.
Dla poszczególnych substancji obliczono także ilość wyników, dla których osiągana w laboratorium
granica oznaczalności nie przekracza 30% wartości średniorocznej EQS. Zgromadzone w bazie danych
wyniki badań SP z lat 2010 – 2012, w 80% spełniały te kryteria. Spośród 19 042 zgromadzonych
wyników analiz (LoQ mniejsze lub równe 100% wartości średniorocznej EQS), 15 345 wykonano
z wymaganą dokładnością i precyzją (LoQ mniejsze lub równe 30% wartości średniorocznej EQS).

V.1. Ranking substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone
zostały środowiskowe normy jakości w rzekach z obszaru działania RZGW w Szczecinie
W latach 2010 – 2012 na obszarze RZGW w Szczecinie badania stężeń substancji priorytetowych
przeprowadzono w 50 punktach pomiarowych zlokalizowanych w 45 jednolitych częściach wód
rzecznych (JCW). Po weryfikacji liczba wyników badań z tego okresu wyniosła 13628. Wyniki tych
badań zostały przekazane do bazy danych stężeń substancji priorytetowych.
W latach 2010 – 2012 przeprowadzono badania wszystkich substancji priorytetowych i innych
zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości. Zakres badań oraz ich
częstotliwość zależała od formy monitoringu jaką objęto daną JCW, a także możliwości technicznych
laboratorium oraz finansowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Najwięcej badań
wykonano w roku 2012, w 17 JCW wykonano badania wszystkich SP z częstotliwością 12 razy w roku.
W 2011 roku z częstotliwością 12 razy w roku oznaczano zawartość metali ciężkich oraz WWA. Jednak
częstotliwość badań większości substancji była mniejsza i wynosiła od 1 do 4.
Ilość wykonanych badań poszczególnych substancji była zróżnicowana i wynosiła od 192
(w przypadku hekschlorobutadienu) do 537 (nikiel i ołów).
Rankingiem występowania substancji priorytetowych w wodach rzek objęto 13628 wyników analiz.
Powyżej granicy oznaczalności stosowanej metody analitycznej wykryto 28 substancji - łącznie 1583
wyników (11,6%), z czego 221 oznaczenia 12 SP przekroczyły także EQS, co stanowiło 1,6% wszystkich
wyników objętych rankingiem.
Zgodnie z wytycznymi, wyniki te podzielono na 3 grupy:


w grupie I, zawierającej substancje, których stężenia przekraczały wartości średnioroczne
EQS, znalazło się 12 SP, w tym 10 substancji zdefiniowanych jako „priorytetowe substancje
niebezpieczne”. W stężeniach wyższych od średniorocznego EQS występowały
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, difenyloetery bromowane, rtęć i jej związki,
związki tributylocyny, kadm i jego związki, nonylofenole, chloropiryfos oraz fluoranten.
Częstość występowania przekroczeń średniorocznego EQS wynosiła od 21,9% dla
benzo(g,h,i)perylen do 0,3% dla fluorantenu;



w grupie II, zawierającej substancje występujące w stężeniach wyższych niż granica
oznaczalności stosowanej metody analitycznej, znalazło się 16 substancji, w tym 4 substancje
zdefiniowane w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE jako
„priorytetowe substancje niebezpieczne”. Najczęstsze przekroczenia LoQ stwierdzono dla:
oktylofenoli (25,9%), niklu i jego związków (23,8%), antracenu (15,2%),
heksachlorocykloheksanu (9,4%), trichlorometanu (8,1%) oraz DEHP (5,3%);
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w grupie III, zawierającej substancje, które występowały w stężeniach poniżej granicy
oznaczalności, znalazło się 18 substancji, w tym 3 priorytetowe substancje niebezpieczne.

Ranking występowania substancji priorytetowych w JCW rzek na obszarze RZGW w Szczecinie
przedstawia tabela 7.
Należy podkreślić, iż ranking ten wykonano bazując na wynikach badań uzyskanych przy
zastosowaniu metod analitycznych o granicy oznaczalności mniejszej lub równej 100% EQS i z chwilą
spełnienia wymagań dotyczących granicy oznaczalności we wszystkich badaniach (LoQ mniejsze lub
równe 30% wartości średniorocznej EQS), udział substancji zaliczonych do grupy II i III może być nieco
inny.
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Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)piren
Bromowany difenyloeter (eter
Rtęć
i jej związki
pentabromodifenylowy
Związki tributylocyny (kation
Benzo(b)fluoranten
tributylocyny)
Kadm i jego związki
Nonylofenol (p-nonylofenol)
Benzo(a)piren
Benzo(k)fluoranten
Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)
Fluoranten

Oktylofenol (4-(1,1',3,3'Nikiel
i jego związki
tetrametylobutylo)-fenol)
Antracen
Heksachlorocykloheksan (HCBD)
Trichlorometan (chloroform)
Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)
Naftalen
Tetrachlorometan
Pentachlorofenol (PCP)
DDT całkowity
Ołów i jego związki
Dichlorometan

4.1.25
4.1.23
4.1.2
4.1.18
4.1.32
4.1.12
4.1.22
4.2.1
4.1.27
4.2.6 b
4.1.20
4.1.11

Numer wskaźnika według
rozporządzenia

4.1.28d
4.1.28e
4.1.5
4.1.21
4.1.30
4.1.28b
4.1.6
4.1.24
4.1.28a
4.1.28c
4.1.9
4.1.15

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Liczba badanych JCW
41
45
40
41
40
41
40
40
38
44
45
39

44
41
37
42
41
44
45
41
44
44
41
40

Liczba PPK
41
50
40
42
40
41
40
40
38
45
50
39

45
42
37
47
41
45
50
41
45
45
41
40

Liczba wykonanych
oznaczeń
263
537
302
310
247
263
302
247
223
323
537
235

351
344
211
330
263
351
407
279
351
351
263
302

Liczba wyników > LoQ

GRUPA I
273
160
122
86
11
124
21
3
120
38
1
302
284
GRUPA II
263
68
537
128
302
46
286
29
192
20
153
14
278
8
216
6
192
5
299
5
381
8
235
2

Liczba wyników
spełniających wymóg LoQ<
30% wartości EQS
315
308
211
197
131
351
128
138
351
351

Częstość występowania
wyników > LoQ
[%]
25,86
23,84
15,23
9,35
8,10
5,32
2,65
2,43
2,24
1,55
1,49
0,85

77,78
46,51
57,82
26,06
4,18
35,33
5,16
1,08
34,19
10,83
0,38
94,04

Liczba wyników > EQS*
77
56
25
30
11
8
5
3
3
2
1
1

Częstość występowania EQS
[%]
21,94
16,28
11,85
9,09
4,18
2,28
0,98
1,08
0,85
0,57
0,38
0,33

Liczba oznaczeń o stężeniach
> od maksymalnej wartości
EQS *
17
3

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
34
18
31
12
15
13
2
5
4
3
8
2

43
40
30
28
8
35
11
2
33
27
1
40

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
34
13
31
12
15
13
2
5
4
3
8
2

42
39
30
24
8
34
11
2
32
26
1
40

32
30
15
13
8
8
5
2
3
2
1
1

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > EQS

Tabela 7. Ranking substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości (EQS) w wodach JCW
rzecznych z obszaru RZGW w Szczecinie, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2010 – 2012

31
29
15
12
8
8
5
2
3
2
1
1

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia > EQS
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DDT – izomer para-para

C10-13 –chloroalkany
Heksachlorobenzen (HCB)
Aldryna

Alachlor
Atrazyna
Benzen
Chlorfenwinfos
1,2-dichloroetan (EDC)
Diuron
Endosulfan
Heksachlorobutadien (HCBD)
Izoproturon
Pentachlorobenzen
Symazyna
Trichlorobenzen (TCB)
Trifluralina
Dieldryna
Endryna
Izodryna
Trichloroetylen (TRI)
Tetrachloroetylen (PER)

4.1.7
4.1.16
4.2.2

4.1.1
4.1.3
4.1.4
4.1.8
4.1.10
4.1.13
4.1.14
4.1.17
4.1.19
4.1.26
4.1.29
4.1.31
4.1.33
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.7
4.2.8

Numer wskaźnika według
rozporządzenia

4.2.6 a

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

x
x

x
x

Liczba badanych JCW
37
39
40
41
40
17
40
16
17
40
17
40
42
44
44
44
40
40

41
40
44

44

Liczba PPK
37
39
40
41
40
17
40
16
17
40
17
40
42
45
45
45
40
40

41
40
45

45

Liczba wykonanych
oznaczeń
211
235
303
263
247
204
302
192
204
302
204
302
283
323
323
323
302
302

263
302
323

323

180
204
216
180
204
180
278
192
180
302
204
302
180
323
323
323
302
302

138
302
323

2

Liczba wyników > LoQ

1
1
1
GRUPA III

Liczba wyników
spełniających wymóg LoQ<
30% wartości EQS
323

Częstość występowania
wyników > LoQ
[%]
0,38
0,33
0,31

0,62

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
1
1
1

1

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
1
1
1

1

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia > EQS

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > EQS

Liczba oznaczeń o stężeniach
> od maksymalnej wartości
EQS *

Częstość występowania EQS
[%]

Liczba wyników > EQS*

V.2. Ranking substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone
zostały środowiskowe normy jakości, w jeziorach na obszarze RZGW w Szczecinie
W latach 2010 – 2012 badano 12 jezior i wyniki tylko z tego okresu (3264) zostały wprowadzone do
bazy danych stężeń substancji priorytetowych. Natomiast ranking występowania substancji
priorytetowych dla JCW jezior opracowano na podstawie wyników badań z lat 2008 – 2012. W
okresie tym przeprowadzono badania stężeń SP w wodach 16 JCW jezior, na 18 stanowiskach
pomiarowych. Łączna liczba zweryfikowanych wyników badań z tego okresu wyniosła 3770. W
okresie tym badano wszystkie SP. Zakres badań oraz ich częstotliwość zależała od formy monitoringu
jaką objęto jednolitą część wód jezior, a także możliwości technicznych, kadrowych laboratorium oraz
finansowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Ilość wykonanych badań
poszczególnych substancji była zróżnicowana i wynosiła od 22 (bromowany difenyloeter) do 124
(benzo(b)fluoranten). Najbardziej intensywne badania prowadzono w roku 2012,w którym
monitoringiem diagnostycznym objęto 4 JCW jezior (pobory prób prowadzono 12 razy w roku).
W latach wcześniejszych, dla wielu jezior, częstotliwość badań poszczególnych substancji wynosiła od
1 do 4, a zakres badań był często znacznie ograniczony.
Rankingiem występowania substancji priorytetowych dla JCW jezior objęto 3770 wyników stężeń
a ich analiza wykazała, że wartości powyżej granicy oznaczalności metody stosowanej przez
laboratorium wykonujące badania stwierdzono dla 490 wyników (13,1%) dla 17 substancji. Wśród
tych 490 wyników 72 przekroczyły średnioroczną wartość EQS dla danego wskaźnika, co stanowiło
2% wszystkich wyników objętych rankingiem.
Zgodnie z wytycznymi, wyniki te podzielono na 3 grupy:


w grupie 1 znalazło się 14 substancji, w tym 11 substancji zdefiniowanych jako „priorytetowe
substancje niebezpieczne”, najczęściej obecność stężeń przekraczających wartość
średnioroczną EQS stwierdzono dla: benzo(g,h,i)perylenu (29 wyników z 119),
indeno(1,2,3)pirenu (21 wyników z 91), fluorantenu (4 wyniki z 116), nonynofenoli (3 wyniki
z 45) oraz tributylocyny (6 z 44 wyników), dla pozostałych substancji (difenyloeterów
bromowanych, rtęci, heksachlorobenzenu, diuronu, heksachloroheksanu, endosulfanu,
kadmu, antracenu i chlorfenwinfosu) odnotowane stężenia przekraczały średnią wartość EQS
jeden raz;



w grupie 2 znalazło się 19 substancji, w tym 5 substancj zdefiniowanych jako „priorytetowe
substancje niebezpieczne”, najwyższą częstotliwość wyników przekraczających LoQ
stwierdzono dla oktylofenoli, a następnie dla 4 węglowodorów aromatycznych
(benzo(b)fluoranten, benzo(a)piren, naftalen, benzo(k)fluoranten);



w grupie 3 znalazło się pozostałych 13 substancji.

Wyniki rankingu substancji priorytetowych dla JCW jezior na podstawie badań z lat 2008 – 2012
zestawiono w tabeli 8. Natomiast w tabeli 9 przedstawiono ranking wygenerowany z bazy danych,
czyli wyłącznie z lat 2010 – 2012.
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Oktylofenole
Benzo(b)fluoranten
Benzo(a)piren
Naftalen
Benzo(k)fluoranten
Nikiel i jego związki
Izoproturon
Ołów i jego związki
Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)
Endryna

4.1.25
4.1.28b
4.1.28a
4.1.22
4.1.28c
4.1.23
4.1.19
4.1.20
4.1.12
4.2.4
4.1.1

Alachlor

Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)piren
Tributylocyna
Nonylofenol (p-nonylofenol)
Bromowany difenyloeter
Fluoranten
Chlorfenwinfos
Diuron
Kadm i jego związki
Rtęć i jej związki
Heksachlorobenzen (HCB)
Endosulfan
Antracen
Heksachlorocykloheksan (HCBD)

Numer wskaźnika
według
rozporządzenia

4.1.28d
4.1.28e
4.1.30
4.1.24
4.1.5
4.1.15
4.1.8
4.1.13
4.1.6
4.1.21
4.1.16
4.1.14
4.1.2
4.1.18

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Liczba wykonanych
oznaczeń
GRUPA I
119
91
44
45
25
116
51
69
71
75
75
82
109
109
GRUPA II
52
128
123
113
123
112
76
113
54
100
70

Liczba wyników > EQS
29
21
6
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

Częstość
występowania
przekroczeń EQS
[%]
24,4
23,1
13,6
6,7
4,0
3,4
2,0
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
0,9
0,9

29
41
39
29
30
11
5
7
3
5
3

59
45
6
3
12
101
1
2
2
8
1
4
29
5

Liczba wyników
> LoQ

Tabela 8. Ranking substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w wodach JCW jezior
zlokalizowanych na obszarze RZGW w Szczecinie, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2008 – 2012

55,8
32,0
31,7
25,7
24,4
9,8
6,6
6,2
5,6
5,0
4,3

49,6
49,5
13,6
6,7
48,0
87,1
2,0
2,9
2,8
10,7
1,3
4,9
26,6
4,6

Częstotliwość
wyników > LoQ
[%]
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Tetrachloroetylen (PER)
DDT całkowity
Tetrachlorometan
Pentachlorofenol (PCP)
Symazyna
Trichloroetylen (TRI)
Pentachlorobenzen
DDT – izomer para-para

Aldryna
Dieldryna
Izodryna
Trichlorobenzen (TCB)
Benzen
Atrazyna
Trichlorometan (chloroform)
1,2-dichloroetan (EDC)
Heksachlorobutadien (HCBD)
Trifluralina
Chloropiryfos
C10-13 –chloroalkany
Dichlorometan

4.2.2
4.2.3
4.2.5
4.1.31
4.1.4
4.1.3
4.1.32
4.1.10
4.1.17
4.1.33
4.1.9
4.1.7
4.1.11

Numer wskaźnika
według
rozporządzenia

4.2.8
4.2.6 b
4.2.1
4.1.27
4.1.29
4.2.7
4.1.26
4.2.6 a

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

x

x

Liczba wykonanych
oznaczeń
86
100
69
71
72
86
89
100
GRUPA III
101
100
100
91
86
79
76
73
63
57
51
47
28

Liczba wyników
> LoQ
2
2
1
1
1
1
1
1

2,3
2,0
1,4
1,4
1,4
1,2
1,1
1,0

Częstotliwość
wyników > LoQ
[%]

Częstość
występowania
przekroczeń EQS
[%]

Liczba wyników > EQS
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Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)piren
Związki tributylocyny
Nonylofenol (p-nonylofenol)
Fluoranten
Chlorfenwinfos
Diuron
Rtęć i jej związki
Antracen

Bromowany difenyloeter
Oktylofenole
Benzo(b)fluoranten
Benzo(a)piren
Benzo(k)fluoranten
Naftalen
Nikiel i jego związki
Ołów i jego związki
Izoproturon
Endryna
Alachlor
Ftalan di(2-etyloheksyl)
DDT całkowity
Tetrachlorometan

4.1.5
4.1.25
4.1.28b
4.1.28a
4.1.28c
4.1.22
4.1.23
4.1.20
4.1.19
4.2.4
4.1.1
4.1.12
4.2.6 b
4.2.1

Numer wskaźnika według
rozporządzenia

4.1.28d
4.1.28e
4.1.30
4.1.24
4.1.15
4.1.8
4.1.13
4.1.21
4.1.2

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

Liczba badanych JCW
4
9
10
10
10
9
9
9
5
9
7
9
9
8

10
9
9
9
10
9
5
7
10

Liczba PPK
4
9
11
11
11
10
10
10
6
10
8
9
10
9

11
10
9
9
11
9
6
8
11

Liczba wykonanych oznaczeń
15
44
99
99
99
84
90
90
69
90
63
44
90
66

98
90
44
44
93
44
69
75
86

Liczba wyników > LoQ

Liczba wyników spełniających
wymóg LoQ < 30% wartości
EQS
GRUPA I
41
55
33
45
11
6
8
2
93
89
12
1
60
2
27
8
86
14
GRUPA II
15
11
44
28
99
40
99
29
99
29
84
22
90
9
71
7
60
5
81
5
60
3
11
2
81
2
60
1

Częstość występowania
wyników > LoQ
[%]
73,3
63,6
40,4
29,3
29,3
26,2
10,0
7,8
7,2
5,6
4,8
4,5
2,2
1,5

56,1
50,0
13,6
4,5
95,7
2,3
2,9
10,7
16,3

Liczba wyników > EQS*
27
21
6
2
4
1
1
1
1

Częstość występowania stężeń
wyższych od wartości EQS
[%]
27,6
23,3
13,6
4,5
4,3
2,3
1,4
1,3
1,2

Liczba oznaczeń o stężeniach
> od maksymalnej wartości
EQS *
1

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
4
9
8
7
9
5
5
2
4
2
3
2
2
1

10
10
5
2
11
1
2
5
5

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
4
9
7
6
8
4
4
2
4
2
3
2
2
1

9
9
5
2
10
1
2
5
5

7
8
5
2
3
1
1
1
1

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > EQS

Tabela 9. Ranking substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w wodach JCW jezior na
obszarze RZGW w Szczecinie, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2010 – 2012

6
7
5
2
3
1
1
1
1

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia >EQS
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Symazyna
Endosulfan
Trichloroetylen (TRI)
DDT – izomer para-para

Heksachlorocykloheksan (HCBD)
Aldryna
Dieldryna
Izodryna
Pentachlorobenzen
Trichlorobenzen (TCB)
Benzen
Tetrachloroetylen (PER)
Atrazyna
Heksachlorobenzen (HCB)
Trichlorometan (chloroform)
1,2-dichloroetan (EDC)
Pentachlorofenol (PCP)
Heksachlorobutadien (HCBD)
Kadm i jego związki
Trifluralina
C10-13 –chloroalkany
Chloropiryfos
Dichlorometan

4.1.18
4.2.2
4.2.3
4.2.5
4.1.26
4.1.31
4.1.4
4.2.8
4.1.3
4.1.16
4.1.32
4.1.10
4.1.27
4.1.17
4.1.6
4.1.33
4.1.7
4.1.9
4.1.11

Numer wskaźnika według
rozporządzenia

4.1.29
4.1.14
4.2.7
4.2.6 a

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

x
x

x

x

x

x

Liczba badanych JCW
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
8
7
7
4
6
10
9
9
5

5
7
8
9

Liczba PPK
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
9
8
8
5
6
10
9
9
5

6
8
9
10

Liczba wykonanych oznaczeń
90
90
90
90
81
81
75
75
72
72
66
63
63
60
52
47
44
44
18

69
72
75
90

Liczba wyników > LoQ

Liczba wyników spełniających
wymóg LoQ < 30% wartości
EQS
18

69
1
24
1
72
1
81
1
GRUPA III
81
81
81
81
72
81
60
72
69
72
60
12
60
60
15
12
12

Częstość występowania
wyników > LoQ
[%]
1,4
1,4
1,3
1,1

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
1
1
1
1

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
1
1
1
1

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia >EQS

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > EQS

Liczba oznaczeń o stężeniach
> od maksymalnej wartości
EQS *

Częstość występowania stężeń
wyższych od wartości EQS
[%]

Liczba wyników > EQS*

V.3. Ranking substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone
zostały środowiskowe normy jakości, w wodach przejściowych na obszarze RZGW w
Szczecinie
Ze względu na zbyt małą ilość badań SP w latach 2010 – 2012 do opracowania rankingu ich
występowania w wodach przejściowych wykorzystano także dane z 2009 roku. W latach 2009 – 2012
przeprowadzono badania SP w 4 JCW wód przejściowych (Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Ujście
Świny, Ujście Dziwny) na 12 stanowiskach pomiarowych. Za wyjątkiem metali i ich związków (Cd, Hg,
Ni, Pb), badania pozostałych substancji były wykonywane z niewielką częstotliwością.
Rankingiem występowania SP w tej kategorii wód objęto 1693 wyniki stężeń dla 41 substancji. Z lat
2010 – 2012 pochodziło 1360 wyników dla 41 substancji (80 % wszystkich wyników), które zasiliły
bazę danych stężeń substancji priorytetowych. Najwięcej badań przeprowadzono dla metali i ich
związków (Cd, Hg, Ni, Pb), a ilość zaakceptowanych wyników wynosiła od 70 (rtęć) do 121 (kadm,
ołów, nikiel). Dla pozostałych SP liczba zaakceptowanych wyników wyniosła od 6 (diuron) do 42 (kilka
substancji).
Z 1693 wyników objętych rankingiem dla 41 SP, 296 wyników (17,5%) 17 substancji przyjęło wartości
powyżej granicy oznaczalności stosowanej metody analitycznej (LoQ). Wśród tych 296 wyników,
średnioroczną wartość EQS dla danego wskaźnika przekroczyły 34 wyniki, co stanowiło 2% wszystkich
wyników objętych rankingiem. Wyniki objęte rankingiem, zgodnie z wytycznymi podzielono na
3 grupy.


w grupie 1 znalazło się 7 substancji, w tym 5 substancji zdefiniowanych jako „priorytetowe
substancje niebezpieczne”, najczęściej występowanie stężeń przekraczających wartość
średnioroczną EQS stwierdzono dla: difenyloeterów bromowanych (17 z 40 wyników), kadmu
(6 wyników z 121), benzo(g,h,i)perylenu (5 wyników z 42) oraz oktylofenoli (3 wyniki z 40),
dla pozostałych substancji (fluorantenu, antracenu i benzo(k)fluorantenu) odnotowane
stężenia przekraczały wartości odniesienia (czyli średnioroczną wartość EQS) jeden raz;



w grupie 2 znalazło się 10 substancji, w tym 4 substancje zdefiniowane jako „priorytetowe
substancje niebezpieczne”, najwyższą frekwencję wyników przekraczających LoQ
stwierdzono dla niklu i jego związków, rtęci i jej związków, a następnie dla Indeno(1,2,3cd)pirenu;



w grupie 3 znalazło się 29 substancji, w tym 5 substancji które zostały wykluczone z rankingu
z uwagi na nieodpowiednią granicę oznaczalności (LoQ > EQS), do tej grupy zaliczono
8 substancji zdefiniowanych jako „priorytetowe substancje niebezpieczne”- przy czym
4 z nich to „substancje wykluczone”.

Ranking substancji priorytetowych dla wód przejściowych na podstawie wyników badań z lat 2009 –
2012 przedstawia tabela 10. Natomiast tabela 11 zawiera ranking SP wygenerowany z bazy danych,
czyli wyłącznie z lat 2010 – 2012.
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Difenyloetery bromowane
Benzo(g,h,i)perylen
Oktylofenole
Kadm i jego związki
Fluoranten
Antracen
Benzo(k)fluoranten

Nikiel i jego związki
Rtęć i jej związki
Indeno(1,2,3-cd)piren
Di(2-etyloheksyl)ftalan (DEHP)
Trichlorometan (chloroform)
Benzo(a)piren
Ołów i jego związki
Naftalen
Trichloroetylen (TRI)
Benzo(b)fluoranten

1,2-dichloroetan (EDC)
Dichlorometan
Trichlorobenzen (TCB)
Trifluralina
Benzen
Pentachlorobenzen
Tetrachlorometan

4.1.23.
4.1.21.
4.1.28.e
4.1.12.
4.1.32.
4.1.28.a
4.1.20.
4.1.22.
4.2.7
4.1.28.b

4.1.10.
4.1.11.
4.1.31.
4.1.33.
4.1.4.
4.1.26.
4.2.1.

Numer wskaźnika
według
rozporządzenia

4.1.5.
4.1.28.d
4.1.25.
4.1.6
4.1.15
4.1.2.
4.1.28.c

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Liczba wykonanych
oznaczeń
42
42
42
42
40
40
40

120
70
28
42
42
40
121
40
40
42

40
42
40
121
40
40
40

GRUPA III

GRUPA II

GRUPA I

Liczba wyników > EQS
17
5
3
6
1
1
1

Częstość
występowania
przekroczeń EQS
[%]
42,5
11,9
7,5
5,0
2,5
2,5
2,5

71
25
7
7
6
5
10
2
1
1

25
26
21
20
39
19
11

Liczba wyników > LoQ

Tabela 10. Ranking substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości (EQS) w wodach
przejściowych na obszarze RZGW w Szczecinie, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2009 – 2012

59,2
35,7
25,0
16,7
14,3
12,5
8,3
5,0
2,5
2,4

62,5
61,9
52,5
16,5
97,5
47,5
27,5

Częstotliwość
> LoQ
wyników
[%]
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Numer wskaźnika
według
rozporządzenia

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6.b
4.2.6.a
4.2.8
4.1.1.
4.1.3.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.27.
4.1.7
4.1.16.
4.1.18
4.1.19.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.17
4.1.24.
4.1.29.
4.1.30.

Aldryna
Dieldryna
Endryna
Izodryna
DDT całkowity
DDT – izomer para-para
Tetrachloroetylen (PER)
Alachlor
Atrazyna
Chlorenwifos
Chlorpyrifos
Pentachlorofenol (PCP)
C10-13 - chloroalkany
Heksachlorobenzen (HCB)
Heksachlorocykloheksan (HCH)
Izoproturon
Diuron
Endosulfan
Heksachlorobutadien (HCBD)
Nonylofenole
Symazyna
Tributylocyna

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

x
x
x

x
x
x

Liczba wykonanych
oznaczeń
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
18
18
18
17
6
0
0
0
0
0

Częstotliwość
> LoQ
wyników
[%]

Liczba wyników > LoQ

Częstość
występowania
przekroczeń EQS
[%]

Liczba wyników > EQS
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Bromowany difenyloeter (eter pentabromodifenylowy
Benzo(g,h,i)perylen
Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)
Kadm i jego związki
Fluoranten
Antracen
Benzo(k)fluoranten

Nikiel i jego związki
Indeno(1,2,3-cd)piren
Rtęć i jej związki
Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)
Trichlorometan (chloroform)
Benzo(a)piren
Naftalen
Ołów i jego związki
Benzo(b)fluoranten
Trichloroetylen (TRI)

Benzen
1,2-dichloroetan (EDC)
Dichlorometan

4.1.23
4.1.28e
4.1.21
4.1.12
4.1.32
4.1.28a
4.1.22
4.1.20
4.1.28b
4.2.7

4.1.4
4.1.10
4.1.11

Numer wskaźnika według
rozporządzenia

4.1.5
4.1.28d
4.1.25
4.1.6
4.1.15
4.1.2
4.1.28c

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

x

x
x

x
x

x

x
x

Liczba badanych JCW
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

Liczba PPK
12
12
12

12
8
10
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

Liczba wyników spełniających
wymóg LoQ < 30% wartości EQS

Liczba wykonanych oznaczeń
GRUPA I
30
30
30
30
30
109
17
30
30
30
30
30
30
GRUPA II
109
109
18
18
70
70
30
30
18
30
30
30
30
109
109
30
30
30
30
GRUPA III
30
3
30
30
18

Liczba wyników > LoQ
67
7
25
6
6
5
2
6
1
1

24
26
16
22
29
11
11

Częstość występowania
wyników > LoQ
[%]
61,5
38,9
35,7
20,0
20,0
16,7
6,7
5,5
3,3
3,3

80,0
86,7
53,3
20,2
96,7
36,7
36,7

Liczba wyników > EQS*
17
5
3
6
1
1
1

Częstość występowania stężeń
wyższych od wartości EQS
[%]
Liczba oznaczeń o stężeniach
> od maksymalnej wartości
EQS *
56,7
16,7
10,0
5,5
3,3
3,3
3,3

Liczba PPK, w których wystąpiły
stężenia > LoQ
12
6
8
6
4
5
2
3
1
1

12
12
9
5
12
11
11

Liczba JCW, w których wystąpiły
stężenia > LoQ
4
2
3
4
2
1
1
2
1
1

4
4
4
3
4
4
3

9
5
2
3
1
1
1

Liczba PPK, w których wystąpiły
stężenia > EQS

Tabela 11. Ranking substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w wodach przejściowych
z obszaru RZGW w Szczecinie, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2010 – 2012

4
1
2
2
1
1
1

Liczba JCW, w których wystąpiły
stężenia >EQS
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Numer wskaźnika według
rozporządzenia

4.1.26
4.1.31
4.1.33
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6 a
4.2.6 b
4.2.8
4.1.1
4.1.3
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.16
4.1.18
4.1.27
4.1.19
4.1.13

Pentachlorobenzen
Trichlorobenzen (TCB)
Trifluralina
Tetrachlorometan
Aldryna
Dieldryna
Endryna
Izodryna
DDT – izomer para-para
DDT całkowity
Tetrachloroetylen (PER)
Alachlor
Atrazyna
C10-13 –chloroalkany
Chlorfenwinfos
Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)
Heksachlorobenzen (HCB)
Heksachlorocykloheksan (HCBD)
Pentachlorofenol (PCP)
Izoproturon
Diuron

Nazwa substancji

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x
x

x

12

Liczba badanych JCW
4

Liczba PPK

x

Liczba wykonanych oznaczeń
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
18
18
18
18
18
18
18
18
15
6

30

Liczba wyników spełniających
wymóg LoQ < 30% wartości EQS
3
6

18

3

18
18
18
18
18
30
30
30

18

18

Liczba JCW, w których wystąpiły
stężenia >EQS
Liczba PPK, w których wystąpiły
stężenia > EQS

Liczba JCW, w których wystąpiły
stężenia > LoQ
Liczba PPK, w których wystąpiły
stężenia > LoQ

Częstość występowania stężeń
wyższych od wartości EQS
[%]
Liczba oznaczeń o stężeniach
> od maksymalnej wartości
EQS *

Liczba wyników > EQS*

Częstość występowania
wyników > LoQ
[%]

Liczba wyników > LoQ

V.4. Ranking substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone
zostały środowiskowe normy jakości, w wodach przybrzeżnych na obszarze RZGW
w Szczecinie
W wodach przybrzeżnych rankingiem objęto 858 wyników występowania 41 SP, których badania
przeprowadzono w latach 2009-2012. Z lat 2010 – 2012 pochodziło 710 wyników (83%), które zasiliły
bazę danych stężeń substancji priorytetowych. Ilość wykonanych i zaakceptowanych wyników dla
poszczególnych substancji wynosiła od 7 (diuron) do 26 (nikiel).
Badania SP prowadzono w 3 JCW na 6 stanowiskach pomiarowych. Były to JCW Dziwna-Świna, JCW
Dziwna-Sarbinowo i JCW Sarbinowo - Jarosławiec. Na poszczególnych stanowiskach badania SP
wykonane były z częstotliwością 1 raz lub 2 w roku.
Spośród 858 wyników objętych rankingiem dla tej kategorii wód, 97 wyników (11,3%) 17 substancji
było powyżej granicy oznaczalności stosowanej metody analitycznej, a 25 wyników przekroczyło
średnioroczną wartość EQS (3% wszystkich wyników objętych rankingiem). Wyniki objęte rankingiem
podzielono na 3 grupy:


w grupie 1 znalazło się 5 substancji, w tym 3 substancje zdefiniowane „priorytetowe
substancje niebezpieczne”, najczęściej przekroczenie wartości odniesienia (czyli
średniorocznej wartości EQS) stwierdzono dla: difenyloeterów bromowanych (13 z 23
wyników), oktylofenoli (6 z 23 wyników) oraz dla trichlorometanu (4 z 25 wyników), dla
pozostałych substancji (kadmu i benzo(g,h,i)perylenu) odnotowane przekroczenia wystąpiły
1 raz;



w grupie 2 znalazło się 12 substancji, w tym 6 substancji zdefiniowanych jako „priorytetowe
substancje niebezpieczne”, przekroczenia wartości LoQ stwierdzono dla fluorantenu,
antracenu i rtęci;



w grupie 3 zgromadzono 29 substancji, w tym 5 substancji wykluczonych z bazy danych
z uwagi na nieodpowiednią granicę oznaczalności (LoQ).

Ranking substancji priorytetowych dla wód przybrzeżnych na podstawie wyników badań z lat 2009 –
2012 przedstawia tabela 12 Natomiast tabela 13 zawiera ranking tych substancji opracowany na
podstawie danych z lat 2010 – 2012.
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Numer wskaźnika
według rozporządzenia

Fluoranten
Antracen
Rtęć
Indeno(1,2,3-cd)-piren
Benzo(k)fluoranten
Ołów
Benzo(a)piren
Di(2-etyloheksyl)ftalan (DEHP)
Trichloroetylen (TRI)
Naftalen
Benzo(b)fluoranten
Nikiel i jego związki

Benzen
Alachlor
Atrazyna
1,2-dichloroetan (EDC)
Dichlorometan
Trichlorobenzeny (TCB)

4.1.4.
4.1.1.
4.1.3.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.31.

Difenyloetery bromowane
Oktylofenole
Trichlorometan (chloroform)
Benzo(g,h,i)perylen
Kadm i jego związki

4.1.15.
4.1.2.
4.1.21.
4.1.28.e
4.1.28.3.
4.1.20.
4.1.28.1.
4.1.12.
4.2.7.
4.1.22.
4.1.28.2.
4.1.23.

4.1.5.
4.1.25.
4.1.32.
4.1.28.4
4.1.6.

Nazwa substancji

GRUPA III

x

x

x
x
x
x

x
x
GRUPA II

GRUPA I

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

Liczba wykonanych
oznaczeń
23
16
16
25
25
25

23
23
15
14
23
26
23
25
23
23
25
26

23
23
25
25
19

Liczba wyników > EQS
13
6
4
1
1

Częstość występowania
przekroczeń EQS
[%]
56,5
26,1
16,0
4,0
5,3

20
8
5
3
4
4
3
3
1
1
1
1

13
11
6
9
4

Liczba wyników > LoQ

Tabela 12. Ranking substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w wodach przybrzeżnych
obszaru RZGW w Szczecinie, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2009 – 2012

87,0
34,8
33,3
21,4
17,4
15,4
13,0
12,0
4,3
4,3
4,0
3,8

56,5
47,8
24,0
36,0
21,1

Częstotliwość wyników
> LoQ
[%]
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Numer wskaźnika
według rozporządzenia

4.1.33.
4.1.26.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6a.
4.2.6.b
4.2.8.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.27.
4.1.19.
4.1.7
4.1.16.
4.1.18
4.1.13.
4.1.14.
4.1.17.
4.1.24.
4.1.29.
4.1.30.

Trifluralina
Pentachlorobenzen
Tetrachlorometan
Aldryna
Dieldryna
Endryna
Izodryna
DDT - izomer para-para
DDT całkowity
Tetrachloroetylen (PER)
Chlorfenwifos
Chlorpyrifos
Pentachlorofenol (PCP)
Izoproturon
C10-13 - chloroalkany
Heksachlorobenzen (HCB)
Heksachlorocykloheksan
Diuron
Endosulfan
Heksachlorobutadien (HCBD)
Nonylofenole
Symazyna
Tributylocyna

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

x
x
x

x
x
x

x

Liczba wykonanych
oznaczeń
25
23
23
23
23
23
23
23
23
23
16
16
16
15
14
14
14
7
0
0
0
0
0

Częstotliwość wyników
> LoQ
[%]

Liczba wyników > LoQ

Częstość występowania
przekroczeń EQS
[%]

Liczba wyników > EQS
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Pentachlorobenzen
Benzo(b)fluoranten
Trichlorobenzen (TCB)
Trifluralina

4.1.26

4.1.28b
4.1.31
4.1.33

Benzen
1,2-dichloroetan (EDC)
Dichlorometan

4.1.4
4.1.10
4.1.11

4.1.5
4.1.25
4.1.32
4.1.6
4.1.28d

Fluoranten
Rtęć i jej związki
Antracen
Indeno(1,2,3-cd)piren
Benzo(k)fluoranten
Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)
Naftalen
Benzo(a)piren
Trichloroetylen (TRI)
Ołów i jego związki
Nikiel i jego związki

Bromowany difenyloeter (eter pentabromodifenylowy)
Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)
Trichlorometan (chloroform)
Kadm i jego związki
Benzo(g,h,i)perylen

Numer wskaźnika według
rozporządzenia

4.1.15
4.1.21
4.1.2
4.1.28e
4.1.28c
4.1.12
4.1.22
4.1.28a
4.2.7
4.1.20
4.1.23

Nazwa substancji

Substancja priorytetowa
niebezpieczna
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

Liczba badanych JCW
3
3
3

3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

Liczba PPK
6
6
6

6

6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

Liczba wyników spełniających
wymóg LoQ < 30% wartości
EQS

Liczba wykonanych oznaczeń
19
19
19

19

19
14

14

GRUPA I
19
19
19
19
14
15
19
19
GRUPA II
19
19
15
5
19
19
14
14
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
15
20
20
GRUPA III
19
1
19
19
14

Liczba wyników > LoQ
16
6
5
3
4
3
1
1
1
1
1

13
10
6
2
9

Częstość występowania
wyników > LoQ
[%]
84,2
40,0
26,3
21,4
21,1
15,8
5,3
5,3
5,3
5,0
5,0

68,4
52,6
31,6
13,3
47,4

Liczba wyników > EQS*
13
6
4
1
1

Częstość występowania stężeń
wyższych od wartości EQS
[%]
68,4
31,6
21,1
6,7
5,3

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
6
4
5
1
4
3
1
1
1
1
1

6
6
6
1
6

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1

3
3
3
1
3

6
6
4
1
1

Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > EQS

Liczba oznaczeń o stężeniach
> od maksymalnej wartości
EQS *

Tabela 13. Ranking substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w wodach przybrzeżnych
obszaru RZGW w Szczecinie, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 2010- 2012

3
3
2
1
1

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia >EQS

47
Nazwa substancji

Tetrachlorometan
Aldryna
Dieldryna
Endryna
Izodryna
DDT – izomer para-para
DDT całkowity
Tetrachloroetylen (PER)
Alachlor
Atrazyna
C10-13 –chloroalkany
Chlorfenwinfos
Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)
Heksachlorobenzen (HCB)
Heksachlorocykloheksan (HCBD)
Pentachlorofenol (PCP)
Izoproturon
Diuron

Numer wskaźnika według
rozporządzenia

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6 a
4.2.6 b
4.2.8
4.1.1
4.1.3
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.16
4.1.18
4.1.27
4.1.19
4.1.13
x
x

x

Substancja priorytetowa
niebezpieczna

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Liczba badanych JCW

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Liczba PPK

19
19
19
19
19
19
19
19
14
14
14
14
14
14
14
14
13
7

Liczba wykonanych oznaczeń

6
7

14

6

14
14
14
14
14
19
19
19

Liczba wyników spełniających
wymóg LoQ < 30% wartości
EQS
Liczba wyników > LoQ
Częstość występowania
wyników > LoQ
[%]
Liczba wyników > EQS*
Częstość występowania stężeń
wyższych od wartości EQS
[%]
Liczba oznaczeń o stężeniach
> od maksymalnej wartości
EQS *
Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia > LoQ
Liczba PPK, w których
wystąpiły stężenia > EQS
Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia >EQS

VI. Analiza i ocena otrzymanych wyników
VI.1. Podsumowanie wyników rankingu stężeń substancji priorytetowych i innych
niebezpiecznych, dla których zostały określone normy jakości, na obszarze RZGW
w Szczecinie
Wyniki przeprowadzonego rankingu substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których
zostały określone środowiskowe normy jakości w wodach rzek, jezior, wód przejściowych
i przybrzeżnych pozwalają na oceną „ważności” poszczególnych substancji na obszarze RZGW
w Szczecinie.
Sumaryczne wyniki rankingu SP badanych w latach 2010 – 2012 w rzekach, jeziorach, wodach
przejściowych i przybrzeżnych przedstawiono w tabeli 14.

1

4.1.28e Indeno(1,2,3-cd)piren

x

29

7

WODY
PRZYBRZEZNE

6

WODY
PRZEJŚCIOWE

31

JEZIORA

x

RZEKI

WODY
PRZEJŚCIOWE

4.1.28d Benzo(g,h,i)perylen

Nazwa substancji

Częstość występowania
stężeń wyższych od
wartości EQS [ % ]

WODY
PRZYBRZEZNE

JEZIORA

Liczba JCW, w których
wystąpiły stężenia
powyżej EQS

RZEKI

Substancja priorytetowa
niebezpieczna

Numer wskaźnika

Tabela 14. Zestawienie substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały
określone środowiskowe normy jakości występujących na obszarze RZGW w Szczecinie, w stężeniach
wyższych od wartości średniorocznej EQS (lata 2010 – 2012).

1

21,9

27,6

16,7

5,3

16,3

23,3
56,7

68,4

5,5

6,7

4.1.5

Bromowany difenyloeter (eter
pentabromodifenylowy

x

15

4.1.21

Rtęć i jej związki

x

12

1

9,09

1,3

4.1.30

Związki tributylocyny (kation tributylocyny)

x

8

5

4,1

13,6

4.1.28b Benzo(b)fluoranten

x

8

4.1.6

Kadm i jego związki

x

5

4.1.24

Nonylofenol (p-nonylofenol)

x

2

4.1.28a Benzo(a)piren

x

3

4.1.28c Benzo(k)fluoranten

x

2

4

3

11,8

2,3
2

1

2

0,98
1,0

4,5

0,9
1

0,6

3,3

4.1.9

Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)

1

4.1.15

Fluoranten

1

4.1.2

Antracen

4.1.8

Chlorfenwinfos

1

2,3

4.1.13

Diuron

1

1,4

4.1.25

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

4.1.32

Trichlorometan (chloroform)

x

0,4
3

1

1

1

2

0,3

3
2

4,3

3,3

1,2

3,3

10,0

31,6
21,1

W latach 2010 – 2012 w badanych JCW zidentyfikowano 17 substancji, których stężenia przekraczały
wartości średnioroczne EQS. Jedenaście z tych substancji zostało określonych jako priorytetowe
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substancje niebezpieczne, dla których należy wprowadzić niezbędne środki w celu zaprzestania lub
stopniowego eliminowania ich emisji, zrzutów i strat.
Włączenie do rankingu jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych wyników badań z lat 2008 – 2009
rozszerza listę zidentyfikowanych na obszarze RZGW w Szczecinie SP (tabela 14) o 3 substancje
priorytetowe niebezpieczne (endosulfan, heksachlorocykloheksan, heksachlorobenzen). Wysokie
stężenia tych substancji stwierdzono jednorazowo – w różnych jeziorach.
Wśród zidentyfikowanych substancji priorytetowych dominującą grupę stanowią wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne. Wysokie stężenia tych substancji są głównie problemem wód
śródlądowych. W analizowanym okresie w wodach rzek i jezior stężenie benzo(g,h,i)perylenu
i Indeno(1,2,3-cd)pirenu w ponad 20% badań było wyższe od średniorocznej wartości dopuszczalnej
określonej dla sumy tych związków.
W wodach rzek obecność WWA w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS stwierdzono
w większości analizowanych JCW. Z powodu nadmiernych koncentracji tych związków, w latach 2010
– 2012 stan chemiczny 23 JCW rzek i 4 jezior oceniono poniżej dobrego.
W wodach przejściowych jedynie w 2010 roku stwierdzono jednorazowe przekroczenie wartości
średniorocznej EQS dla benzo(g,h,i)perylenu na 5 stanowiskach w JCW Zalew Szczeciński. Podobnie
w wodach przybrzeżnych przekroczenie średniorocznej wartości EQS dla benzo(g,h,i)perylenu
stwierdzono tylko raz w 2010 roku w JCW Dziwna-Sarbinowo.
W wodach rzek, w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS, występuje także
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten i benzo(k)fluoranten, przy czym w 2 JCW stężenia tych związków
także decydowały o złej ocenie stanu chemicznego. Wysoką zawartość antracenu i fluorantenu
(powyżej średniorocznej wartości EQS) oznaczono w jeziorach oraz wodach przejściowych.
Trudno jest wskazać jedno źródło zanieczyszczenia wód WWA. Są to zanieczyszczenia pochodzące
głównie z procesów spalania poza przemysłem (ogrzewania budynków indywidualnych) oraz
z procesów termicznej produkcji energii. Źródłem WWA, oprócz źródeł punktowych (oczyszczalnie
ścieków), mogą być także zanieczyszczenia ze źródeł rozproszonych
Difenyloetery bromowane (PBDE) w stężeniach wyższych od wartości średniorocznej EQS wykryto
w rzekach, wodach przejściowych i przybrzeżnych.
W wodach rzek PBDE zidentyfikowano w 15 JCW, przy czym ich stężenia nie miały wpływu na ocenę
stanu chemicznego JCW.
W wodach przejściowych ponadnormatywne ilości tych substancji stwierdzono we wszystkich
badanych JCW tej kategorii wód (4 JCW), a w wodach przybrzeżnych - w 3 JCW.
Obecność PBDE w wodach powierzchniowych może wynikać z ich powszechnego zastosowania jako
środka opóźniającego palenie w wielu produktach.
Związki tributylocyny (TBT) w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS stwierdzono
w 8 JCW rzecznych oraz w 5 JCW jezior. W JCW „Odra od Parnicy do ujścia” wysokie stężenie
tributylocyny decydowało o złej ocenie stanu chemicznego, przy czym przekroczone były zarówno
wartości średnioroczne (zapewniające ochronę przed narażeniem długotrwałym) jak i maksymalne
(zapewniające ochronę przed narażeniem krótkotrwałym).
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Wprawdzie związki TBC zostały wykluczone z rankingu w wodach przejściowych z powodu granicy
oznaczalności większej od 100% wartości średniorocznego EQS, to na uwagę zasługuje fakt, że aż 21
wyników z 40 (w latach 2008 – 2012)wykazywało przekroczone wartość średnioroczne EQS.
Na rysunku 3 przedstawiono średnie wartości stężeń dla JCW wód przejściowych wyliczone
z wyników badań wykonanych w latach 2011 – 2012.
Rysunek 3. Średnie stężenia tributylocyny w JCW przejściowych na podstawie badań z lat 2011 –2012
mg/l
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Pojawienie się w wodach przejściowych tak znacznych ilości tributylocyny powinno zostać
wyjaśnione. TBT jest typowym zanieczyszczeniem historycznym zalegającym głównie w osadach.
Związki tributylocyny stosowane były jako składnik przeciwporostowy w farbach okrętowych
pokrywających dna kadłubów oraz jako środek przeciwgrzybiczny w przemyśle tekstylnym
i w wodnych systemach chłodzących m.in. w papierniach i browarach.
Kadm w stężeniach wyższych od wartości średniorocznej EQS wykryto w rzekach oraz wodach
przejściowych i przybrzeżnych. Z wymaganą granicą oznaczalności badany jest od 2012 roku.
Obecność kadmu w rzekach, w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS stwierdzono
w 5 JCW, przy czym w JCW „Ina od Dopływu spod Marszewa do ujścia” stan chemiczny w zakresie
tego wskaźnika oceniono poniżej dobrego.
W wodach przejściowych wartość średniorocznej wartości EQS przekroczyło 6 wyników. w tym
4 z nich stwierdzono na stanowisku IV (Zatoka Pomorska). Pozostałe wyniki wystąpiły w dwóch JCW
wód przejściowych (Ujście Świny i Ujście Dziwny). W obrębie wód przybrzeżnych ponadnormatywne
stężenie kadmu stwierdzono w JCW Świna-Dziwna.
Przyczyną wysokich stężeń kadmu w wodzie mogą być zarówno źródła punktowe (ścieki przemysłowe
i komunalne) jak również źródła rozproszone (depozycja z atmosfery oraz spływy powierzchniowe).
Obecność rtęci i jej związków w stężeniach wyższych od dopuszczalnych wykryto w 12 JCW rzek
i jednym jeziorze. W wodach rzek 26,3% wyników badań przekraczało granicę oznaczalności
wynoszącej 30% średniorocznej wartości EQS, przy czym w 30 przypadkach stężenia te były wyższe
od wartości średniorocznej EQS. W 18 badaniach przekroczone były także dopuszczalne wartości
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maksymalne, co było przyczyną sklasyfikowania rtęci w 2 JCW poniżej stanu dobrego. Są to:
„Grabowa od Wielinki do dopł. z polderu Rusko-Darłowo” i „Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia”.
Stężenie rtęci przekraczające wartość maksymalną EQS jednorazowo wystąpiło także w jeziorze
Łagowskim. Jezioro to było badane z częstotliwością 12 razy w roku i oprócz jednego wysokiego
wyniku pozostałe były niższe od LoQ.
Przyczyną obecności rtęci może być depozycja z atmosfery, zrzuty ścieków oraz spływy
powierzchniowe.
Nonylofenole w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS stwierdzono w wodach 2 JCW
rzek i 2 JCW jezior. Obecność nonylofenolu w wodach może wynikać z faktu jego powszechnego
stosowania, jako środka powierzchniowo-czynnego (m.in. w detergentach i środkach ochrony roślin).
Nonylofenole wykryto w JCW „Myśla od wypływu z Jez. Myśliborskiego do ujścia” i „Płonia od
dopływu z Buczynowych Wąwozów do ujścia do jez. Dąbie”
Stężenia wyższe od średniego EQS stwierdzono w jeziorach zeutrofizowanych, w których przeważają
pola uprawne.
Oktylofenole w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS wystąpiły w wodach
przybrzeżnych i przejściowych. W wodach przejściowych przekroczenia średniej wartości EQS
stwierdzono w JCW Ujście Świny (potencjalny wpływ ścieków z oczyszczalni w Świnoujściu), a także
w JCW Zalew Kamieński (prawdopodobny wpływ oczyszczalni w Wolinie).
W wodach przybrzeżnych oktylofenole w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS
stwierdzono we wszystkich trzech JCW.
Podobnie jak nonylofenole, oktylofenole są stosowane w środkach ochrony roślin i detergentach.
Trichlorometan (chloroform) w stężeniach wyższych od dopuszczalnych wykryto w 2010 roku dwóch
JCW przybrzeżnych (Dziwna - Sarbinowo i Sarbinowo – Jarosławiec). Prawdopodobnie było to
zanieczyszczenie incydentalne, gdyż nie zostało potwierdzone badaniami w roku 2012. W pozostałych
kategoriach wód nie stwierdzono występowania tej substancji.
W stężeniach wyższych od dopuszczalnych jednorazowo wykryto także chlorfenwinfos i diuron
(w jeziorach) oraz chloropiryfos (w rzekach).
Substancje zidentyfikowane w rankingu charakteryzują się dużą zmiennością występowania
w wodach (stężenia) w zależności od warunków meteorologicznych (opady atmosferyczne
i temperatura), warunków przestrzennych (rodzaj pokrycia terenu), sposobu użytkowania
powierzchni ziemi, incydentalnych ich uwolnień np. z osadów. Znajduje to odbicie w przebiegu zmian
stężeń SP w czasie.
W celu zobrazowania tych zmian, poniżej przedstawiono wykresy przebiegu stężeń substancji
priorytetowych, które wykryto w stężeniach wyższych od wartości średniorocznej EQS.
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Rysunek 4. Stężenie indeno(1,2,3-cd)pirenu w rzekach na obszarze RZGW w Szczecinie w latach
w latach 2011-2012.
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Rysunek 5. Stężenie benzo(b)fluorantenu w rzekach na obszarze RZGW w Szczecinie w latach
w latach 2011-2012.

lndeno(1,2,3-cd)piren
stężenie [ug/l]

EQS

LoQ_LAB_1

LoQ_LAB_3

0.015
0.01
0.005
0

Rysunek 6. Stężenie benzo(k)fluorantenu w rzekach na obszarze RZGW w Szczecinie w latach w latach
2011-2012.
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LoQ_LAB-1

Rysunek 7. Stężenie benzo(a)pirenu w rzekach na obszarze RZGW w Szczecinie w latach w latach
2011-2012.
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Rysunek 8. Stężenie bromowanego difenyloeteru w rzekach na obszarze RZGW w Szczecinie w latach
w latach 2011-2012.
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Rysunek 9. Stężenie związków tributylocyny w rzekach na obszarze RZGW w Szczecinie w latach
w latach 2011,2012.
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Rysunek 10. Stężenie kadmu i jego związków w rzekach na obszarze RZGW w Szczecinie w latach
w latach 2011-2012.
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Rysunek 11. Stężenie rtęci i jej związków w rzekach na obszarze RZGW w Szczecinie w latach w latach
2011-2012.
Rtęć i jej związki
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Rysunek 12. Stężenie rtęci w Odrze w Krajniku Dolnym w latach 2011-2012.
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Rysunek 13. Stężenie benzo(g,h,i)perylenu w rzekach na obszarze RZGW w Szczecinie w latach
w latach 2011-2012
Benzo(g,h,i)perylen
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VI.2. Korelacja danych o stężeniach substancji priorytetowych oraz innych substancji
niebezpiecznych, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości,
uzyskanych w ramach PMŚ z danymi o emisji do wód ze źródeł punktowych na
obszarze RZGW w Szczecinie
Jednolite części wód rzek, jezior, wód przejściowych oraz przybrzeżnych, w których stwierdzono
obecność SP w stężeniach przekraczających środowiskowe normy jakości, zestawiono w tabeli 15.
W celu określenia potencjalnych przyczyn ich występowania w wodach powierzchniowych
przeanalizowano zinwentaryzowane w ramach tej pracy obciążenia punktowe, które mogą uwalniać
SP do wód lub do ziemi (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów) oraz sposób użytkowania
powierzchni ziemi. Wyniki tej analizy zestawiono w poniższej tabeli.
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2

13 Ilanka od Rzepi do ujścia
Ina od Dopływu spod
14
Marszewa do ujścia

11

Grabowa od Wielinki do
dopł. z polderu Rusko12 Darłowo
Grzybnica

3

Czerwona od Łopieniczki do
ujścia
4 Dębosznica
Dzierżęcinka z jeziorami
5
Lubiatowo Pn i Pd
Głównica z jeziorami Kopań i
6
Wicko
7 Gowienica
Gowienica do Dopł. z
8
Puszczy Goleniowskiej
Gowienica od Dopł. z
9
Puszczy Goleniowskiej do
ujścia
10 Grabowa do Wielinki

Chełszcząca

1

Nazwa JCW

Błotnica z jeziorem
Kamienica

Lp

Benzo(a)piren

1

Benzo(b)fluoranten
1

1

1

Benzo(k)fluoranten
1

Benzo(g,h,i)perylen
6

3

2

1

1

1

1
1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

lndeno(1,2,3-cd)piren
1

Bromowany
difenyloeter
3

1

1

1

1

Związki tributylocyny
1

1

1

1

Kadm i jego związki
1

Rtęć i jej związki
3

Nonylofenole
RZEKI

PSD

dobry

PSD

PSD

PSD

PSD

brak
oceny
PSD

PSD

PSD

dobry

dobry

PSD

PSD

Ocena stanu
chemicznego JCW *

Diuron

Chloropiryfos

Chlorfenwinfos

Trichlorometan

Oktylofenole

Fluoranten

Antracen

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

niska

niska

niska

niska

niska

niska

niska

wysoka

niska

Komunalna oczyszczalnia ścieków Goleniowskie WiK Sp. z o.o.

Komunalna oczyszczalnia ścieków - ZUK
Polanów

Wiejska oczyszczalnia ścieków Barnim

Komunalna oczyszczalnia ścieków Jamno

Zakładowa oczyszczalnia ścieków "DROBIMEX"
Sp z o o

Oczyszczalnie uwalniające SP do wód lub do
ziemi

Tabela 15. Identyfikacja potencjalnych źródeł SP w jednolitych częściach wód powierzchniowych na obszarze RZGW w Szczecinie, w których stwierdzono
występowanie substancji priorytetowych w stężeniach wyższych od średniorocznego EQS
Wiarygodność oceny
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Nazwa JCW

Fluoranten

Benzo(a)piren

Odra od Odry Zachodniej do
Parnicy

22 Odra od Parnicy do ujścia
Odra od Warty do Odry
23
Zachodniej
Parsęta od Radwi do
24
Wielkiego Rowu
Parsęta od Wielkiego Rowu
25
do ujścia
Płonia na jez. Miedwie z
26
Miedwinką i dopł. z Bielkowa
Płonia od dopływu z
27
Buczynowych Wąwozów do
ujścia do
Dąbie
Radew
odjez.
dopł.
w Niedalinie
28
do ujścia
Rega od dopł. spod
39
Bystrzyny do Starej Regi

21

18

1

1

1
3

1
3

1
1

1
1

1

6

1

10

4

9

3

10

3

1

3

Myśla od wypływu z Jez.
Myśliborskiego do ujścia
Myśliborka z jez.
19
Myśliborskim Wielkim
Odra od Nysy Łużyckiej do
20
Warty

3

1

Antracen

1

Benzo(k)fluoranten

17 Kurzyca

1

Benzo(b)fluoranten
1

Benzo(g,h,i)perylen
1

1

lndeno(1,2,3-cd)piren

16 Krępa

15 Ina od źródeł do Stobnicy

Lp
Bromowany
difenyloeter
1

1

4

3

4

1

1

Związki tributylocyny
1

4

1

Kadm i jego związki
1

1

Rtęć i jej związki
1

3

2

5

1

2

1

Nonylofenole
1

2

Ocena stanu
chemicznego JCW *
brak
oceny

dobry

PSD

dobry

PSD

dobry

PSD

PSD

PSD

PSD

dobry

dobry

PSD

dobry

PSD

wysoka

niska

niska

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

niska

niska

niska

niska

Wiarygodność oceny

Diuron

Chloropiryfos

Chlorfenwinfos

Trichlorometan

Oktylofenole

Miejska oczyszczalnia ścieków w Świdwinie

Oczyszczalnia
ścieków
komunalnych
Grupa Azoty Z-dy
Chemiczne
„Police”Płonia
S.A.

- SHIP-SERVICE S.A.

FOSFAN S. A.
Wiejska
oczyszczalnia
ścieków Koszewo
Szczecińska
Stocznia Remontowa
"Gryfia" S.A.

Browar Bosman w Szczecinie

Oczyszczalnia "Ostrów Grabowski" - Spółka
Wodna "Międzyodrze"

Oczyszczalnia ścieków komunalnych
Pomorzany

Oczyszczalnia ścieków komunalnych Zdroje,
Gryfskand sp. z o.o., Komunalna oczyszczalnia
ścieków w Gryfinie.

Komunalna oczyszczalnia ścieków - ZUK
Mieszkowice
Komunalna oczyszczalnia ścieków w
Myśliborzu

Komunalna oczyszczalnia ścieków w
Choszcznie

Oczyszczalnie uwalniające SP do wód lub do
ziemi
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Rega od Mołstowej do
Zgniłej Regi

Nazwa JCW

Fluoranten

Bobięcińskie

Brzeźniak

Ciecz

Długie

1

2

3

4

34 Słubia
Stepnica od jez. Lechickiego
35
do ujścia
36 Strzeżenica
Świniec od Wołczy do Zal.
37
Kamieńskiego
Wieprza do Pokrzywny bez
38
Pokrzywny
Wieprza od Łąkawicy do
39
ujścia
Wieprza od Moszczenicy do
40
Łąkawicy
Wołczenica od Trzechelskiej
41
Strugi do ujścia

32

1

1

lndeno(1,2,3-cd)piren
Bromowany
difenyloeter

Związki tributylocyny

JEZIORA

Nonylofenole

2

3

6

2

4

4

1

1

2

1

2

1

1

1

1

5

1

dobry

PSD

dobry

dobry

PSD

PSD

PSD

dobry

PSD

PSD

PSD

brak
oceny

dobry

dobry
dobry

1

Oktylofenole

1

Trichlorometan

PSD

Chlorfenwinfos

2

1

Kadm i jego związki
1

2

Chloropiryfos

2

1

1

Rtęć i jej związki
4

Diuron

2

2

1

1

Ocena stanu
chemicznego JCW *

1

3

Antracen

33 Rurzyca od Kalicy do ujścia

1

Benzo(a)piren

1

Benzo(b)fluoranten
1

Benzo(k)fluoranten
1

4

Benzo(g,h,i)perylen

Rega od Zgniłej Regi do
ujścia

31 Rega od Starej Regi do Uklei

30

Lp

niska

wysoka

niska

średnia

wysoka

wysoka

niska

wysoka

wysoka

niska

niska

niska

niska

niska

wysoka

Wiarygodność oceny

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Chojnie*

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Łobzie
Krochmalnia - Przeds. Przemysłu
Ziemniaczanego "NOWAMYL" S.A.

Oczyszczalnia ścieków Trzebiatów

Oczyszczalnie uwalniające SP do wód lub do
ziemi
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Malcz (2 ppk)

Miedwie

Morzycko

Nowogardzkie

6

7

8

9

Antracen

Stanowisko IV – poza
jednolitymi częściami wód.

Zalew Kamieński

Ujście Dziwny

Świna - Dziwna

Dziwna - Sarbinowo

Sarbinowo - Jarosławiec

3

4

5

1

2

3

lndeno(1,2,3-cd)piren
1

2

1

10

2

Bromowany
difenyloeter
4

6

3

3

3

3

8

Związki tributylocyny
1

2

1

1

1

1

4

Nonylofenole
1

Trichlorometan

Oktylofenole
2

3

1

2

2

WODY PRZYBRZEŻNE

WODY PRZEJŚCIOWE

Kadm i jego związki
1

Rtęć i jej związki
1

Chlorfenwinfos
2

1

1

Diuron
1

wysoka

brak
oceny
PSD

PPD

PPD

PPD

PPD

PPD

PPD

PPD

dobry

niska

niska

niska

niska

niska

niska

niska

niska

niska

niska

dobry

wysoka

PSD

wysoka

brak
oceny
dobry

PSD

Ocena stanu
chemicznego JCW *

Chloropiryfos

Komunalna oczyszczalnia ścieków
Grzybowo (Korzyścienko)

Oczyszczalnia ścieków w Wolinie

Komunalna oczyszczalnia ścieków
Międzyzdroje, Oczyszczalnia Wapnica
Komunalna oczyszczalnia ścieków
Lewobrzeże - ZWiK Świnoujście

Wiejska oczyszczalnia ścieków Koszewo

Oczyszczalnie uwalniające SP do wód lub do
ziemi

Objaśnienia: * ocena stanu chemicznego w latach 2010-2012 wg WIOŚ, PSD/PPD - poniżej stanu/potencjału dobrego, brak oceny - mała liczba badań (mniej niż 4 w roku)

1

Ujście Świny

2

1

4

2

11

5

Benzo(a)piren

Zalew Szczeciński

Benzo(b)fluoranten

1

1

1

Benzo(k)fluoranten
1

1

1

Fluoranten

2

4

Benzo(g,h,i)perylen

12 Wełtyńskie

11 Trzebiechowo

10 Pełcz

Łagowskie

Nazwa JCW

5

Lp

Wiarygodność oceny

Trudno jest wskazać jedno źródło zanieczyszczenia wód SP, które na obszarze RZGW w Szczecinie
występują w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS. Z przeprowadzonej analizy
potencjalnych przyczyn przekroczeń wynika, że nie tylko zrzuty ścieków mogą być źródłem SP
w wodach. Spośród 42 JCW rzecznych, w których stwierdzono obecność SP w stężeniach wyższych od
średniorocznej wartości EQS jedynie w 17 JCW zidentyfikowano obiekty, które według posiadanych
danych wykazują uwolnienia SP do wód (zakłady zobowiązane do posiadania pozwolenia
zintegrowanego IPPC oraz zakłady zobowiązane do raportowania zgodnie z rozporządzeniem PRTR).
Jednak zakres raportowanych w ściekach SP nie obejmuje wsiększości zanieczyszczeń, których
obecność stwierdzono w wodach rzek - na ogół oczyszczalnie raportują uwolnienia SP w zakresie
metali ciężkich.
Największą liczbę zakładów wywierających presję na stan chemiczny wód zidentyfikowano w JCW
Odra od Odry Zachodniej do Parnicy oraz JCW Odra od Parnicy do ujścia, gdzie teren zurbanizowany
stanowi znaczną część powierzchni zlewni tych JCW. Jest to obszar obejmujący przemysłowe tereny
miasta - fragment portu Szczecin. Zagrożenie dla tych wód stanowią dodatkowo osady zdeponowane
na dnie rzeki.
Oprócz wyżej wymienionych instalacji, do wód odprowadzane są jeszcze ścieki z oczyszczalni, które
nie mają obowiązku raportowania uwalnianych SP. Brak informacji ze wszystkich punktowych źródeł
emisji SP uniemożliwia szacowanie wielkości emisji do wód. Niezwykle istotny wpływ na obecność
zidentyfikowanych SP mogą mieć także rozproszone źródła emisji. Niestety sprecyzowanie emisji SP
ze źródeł rozproszonych jest także problematyczne.
Źródło rozproszone - „oznacza wiele mniejszych lub rozrzuconych źródeł, z których zanieczyszczenia
mogą być uwalniane do gleby, powietrza lub wody, których łączne oddziaływanie na te ośrodki może
być znaczące i w wypadku, których niepraktyczne jest zbieranie sprawozdań z każdego z nich
z osobna”. Pojęcie prawne z Rozporządzenia (WE) nr 116//2006 Parlamentu Europejskiego i rady
z dnia 18 stycznia w sprawie ustanowienia Europejskiego Transferu Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/91/WE
Źródło rozproszone w odniesieniu do środków ochrony roślin związane jest z niepożądanym ruchem
środków ochrony roślin w glebie, wodzie lub powietrzu po działaniach rolniczych i w obszarach,
których ich użycie jest dopuszczone zgodnie z informacjami na ich opakowaniach.
Podobnie w przypadku jezior nie można jednoznacznie wskazać przyczyn obecności
zidentyfikowanych SP. Jako potencjalne źródła wskazano głównie zanieczyszczenia ze źródeł
rozproszonych.
Jedynym jeziorem, dla którego można byłoby wskazać źródło zanieczyszczeń jest Miedwie –
bezpośredni odbiornik ścieków z wiejskiej oczyszczalni. Jednak zakres raportowanych SP w ściekach
z tej oczyszczalni nie obejmuje tych zanieczyszczeń, które stwierdzono jednorazowo w wodach
Miedwia (indeno(1,2,3-cd)piren, bromowany difenyloeter, endosulfan). Tak więc przyczyna
zanieczyszczeń wód tego jeziora nie jest wyjaśniona.
Jedynie znana jest przyczyna wystąpienia zanieczyszczeń z grupy WWA jeziora Nowogardzkiego.
Jezioro to było objęte monitoringiem operacyjnym, a następnie badawczym z uwagi na wypłukanie ze
starej kanalizacji deszczowej osadów zawierających smołę pogazową.
Wody przejściowe stanowią odrębną kategorię wód. Jedną z charakterystycznych cech tych akwenów
jest obecność wytyczonych i nieustannie pogłębianych torów wodnych, po których odbywa się ruch
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jednostek pływających. Prace związane z pogłębianiem torów wodnych mogą skutkować
uwolnieniem SP z osadów dennych. JCW wód przejściowych podlegają również wpływom uwolnień
z punktowych zrzutów, a także obciążeń wynikających z depozytu atmosferycznego.
Nad Zalewem Szczecińskim oraz nad Zalewem Kamieńskim zlokalizowano łącznie 5 oczyszczalni
ścieków, które podlegają obowiązkowi raportowania SP, ale zakres tych badań dotyczy wyłącznie
metali. Natomiast w wodach tych w stężeniach wyższych od średniorocznej wartości EQS oprócz
kadmu stwierdzono także inne substancje. W obu akwenach zlokalizowane są również inne
punktowe zrzuty zanieczyszczeń, ale nie posiadają one obowiązku prowadzenia badań obejmujących
swym zakresem SP. Przykładem mogą tu być trzy podmioty w Świnoujściu (między innymi Morska
Stocznia Remontowa) znajdujące się w ewidencji PRTR, ale nie składające raportów odnośnie emisji
SP.
Zanieczyszczenia JCW Ujście - Świny i JCW Ujście-Dziwny mogą pochodzić z tranzytu zanieczyszczeń
z (odpowiednio) – Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego lub z JCW przybrzeżnych.
Aktualnie dla wód przejściowych istotne mogą być uwolnienia substancji wynikające z realizacji
długoterminowych regionalnych i krajowych planów rozwoju infrastruktury – np. budowy terminalu
LPG, czy też o charakterze bardziej lokalnym: jak remont mostu zwodzonego w Dziwnowie lub
budowa i modernizacja portów jachtowych.
Trudna do określenia jest także przyczyna zanieczyszczeń SP wód przybrzeżnych. Duże znaczenie
mogą tu mieć zarówno zanieczyszczenia atmosferyczne, ruch jednostek pływających jak również
spływy obszarowe z portów takich jak: Kołobrzeg, Mrzeżyno, Dżwirzyno i Darłówko.
Wody przybrzeżne znajdują się zarówno pod wpływem wód przejściowych (głównie JCW Świna –
Dziwna) jak i wód dopływających rzekami (Regą, Parsętą, Wieprzą). Bezpośrednio do JCW Dziwna –
Sarbinowo ścieki odprowadza oczyszczalnia komunalna miasta Kołobrzeg – jest to jedyne punktowe
źródło zanieczyszczeń wód przybrzeżnych. Jednak oczyszczalnia ta raportuje tylko uwolnienia metali.
Tak więc nie można jednoznacznie wskazać, że przyczyną stwierdzonych w JCW Dziwna - Sarbinowo
zanieczyszczeń (difenyloetery, oktylofenole, trichlorometan, benzo(g,h,i)perylen) są odprowadzane
ścieki.
Ponieważ obowiązujące obecnie przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska nie dają możliwości
pozyskiwania pełnego zakresu danych dotyczących emisji substancji priorytetowych do wód,
skorelowanie danych o emisji ze źródeł punktowych z danymi pochodzącymi z monitoringu jakości
wód nie jest możliwe.
Problematyczne jest także sprecyzowanie emisji ze źródeł rozproszonych. Źródła rozproszone są ujęte
w podejściu drugim do opracowania wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz
niebezpiecznych substancji priorytetowych, dla których zostały określone środowiskowe normy
jakości, które polega na: szacowaniu emisji ładunków ze źródeł rozproszonych, rozpoznanie drogi
dostawania się SP do wód, pogłębianie informacji o źródłach punktowych i bilansie SP w środowisku.
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VI.3. Próba oszacowania ładunków substancji priorytetowych i innych substancji
niebezpiecznych, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości,
niesionych w punkcie pomiarowym JCW i wyznaczenia ich ładunku ze źródeł
rozproszonych
Dokument “Preparation of inventory of emissions, discharges and losses of priority and priority
hazardous substances” zaleca wykonanie podczas pierwszej inwentaryzacji, jednego z zadań
związanych z oszacowaniem wielkości ładunków SP ze źródeł rozproszonych polegającego na
korelacji ładunków SP niesionych z wodami rzecznymi w punkcie monitoringowych i ładunków
odprowadzanych w danej JCW ze źródeł punktowych.
Dane z monitoringu jakości wód pochodzą z Państwowego Monitoringu Środowiska, natomiast dane
dotyczące przepływów mogą być uzyskane z zasobów Państwowej Służby Hydrologicznej Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Działanie to pozwala na oszacowanie ładunków SP ze źródeł
rozproszonych.
Ładunki rzeczne (obciążenie rzeczne)
Ładunki rzeczne przedstawiają masę zanieczyszczeń transportowanych przez rzeki w jednostce czasu.
Te obliczenia mają znaczenie dla inwentaryzacji emisji z dwóch przyczyn:
- Obliczony ładunek rzeczny dla danego zanieczyszczenia jest odzwierciedleniem sumy oddziaływań
zanieczyszczeń dostających się do wód powyżej punktu monitoringowego. Są więc sposobem
weryfikacji ładunków odprowadzanych do wód. Suma oddziaływań źródeł zanieczyszczeń wyrażona
w postaci ładunków powinna być w przybliżenie równa ładunkowi niesionemu przez rzekę, pod
warunkiem, że żaden z procesów ich redukcji w rzece nie jest brany pod uwagę.
- Całkowity ładunek zanieczyszczeń może posłużyć do oszacowania udziału zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych. Wyznaczenie ładunków ze źródeł rozproszonych zwykle wymaga zastosowania
specjalnych narzędzi obliczeniowych i modeli.
Ładunki zanieczyszczeń niesione z wodami rzek, a szczególnie te, które dostają się do wód ze źródeł
rozproszonych, są silnie uzależnione od opadów, a więc także od przepływu rzecznego; zwykle
obserwuje się zasadę – im bardziej mokry rok tym większe są ładunki. Bez etapu obliczania ładunków,
naturalne roczne zmiany w przepływie mogą prowadzić do błędnej interpretacji trendów
w ładunkach zanieczyszczeń. Prawdziwa interpretacja ładunków zanieczyszczeń dostających się do
wód powierzchniowych, np. na skutek zastosowania odpowiednich metod ich ograniczenia
w działaniach naprawczych, może zostać zniekształcona poprzez wystąpienie wyższego rocznego
przepływu w czasie badań monitoringowych. Odwrotna sytuacja jest także możliwa. Procedura
normalizacji przepływu może być wykonana przy użyciu różnych metod. Jedną z polecanych jest
procedura opisana przez OSPAR.
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Obliczenia ładunków zgodnie z „Przewodnikiem” wykonano przy użyciu wzoru:

gdzie: Ly - obciążenie roczne, Qd - średnia arytmetyczna przepływu dobowego, QMeas - średnia
arytmetyczna wszystkich przepływów dobowych z pomiarem stężenia, Ci - stężenie, Qi - pomiar
przepływu dobowego, Uf - współczynnik korekcyjny dla innej stacji monitorowania lokalizacji
przepływu i jakości wody, n - liczba danych z pomiarów w okresie objętym badaniem.
W „Przewodniku” widnieje zapis, że jeśli obciążenie rzeczne jest mniejsze lub równe emisji ze źródeł
punktowych to wymagania poziomu 2 (rys. 2 z Przewodnika) są spełnione i w takiej sytuacji nie jest
potrzebna dalsza analiza, zobrazowana jako poziom 3 i 4. Można byłoby zgodzić się z takim
założeniem jedynie pod warunkiem, że dane z punktowych źródeł są kompletne (pełna lista badanych
SP) i wykonywane z zastosowaniem odpowiednich reguł odnoszących się do metod analitycznych
(metody referencyjne, granica oznaczalności i granica wykrywalności).
W pracy podjęto próbę wyznaczenia ładunków zanieczyszczeń niesionych przez monitorowane rzeki
w punktach pomiarowych (przy użyciu powyższego wzoru), zakładając że dla przypadku gdy stężenia
były poniżej granicy oznaczalności (30% stężenia normowanego, wyrażonego w mikrogramach na litr)
przyjmowano wartość równą połowy tej granicy. Założenie to prowadzić może do błędnej
interpretacji danych o ładunkach rzecznych. Wielkość rzecznego ładunku rocznego obliczona przy
zmierzonej wartości stężenia SP równej połowie granicy oznaczalności, bądź przy kilku wynikach
nieznacznie wyższych, może być bardzo znacząca.
Podobna sytuacja występuje w przypadku obliczeń ładunków odprowadzanych ze ściekami do wód.
Wymagane granice oznaczalności przy analizie ścieków na zawartość metali są znacznie mniej
restrykcyjne, zwykle wynoszą 10 procent stężenia dopuszczalnego (pozwolenie wodnoprawne),
wyrażonego w miligramach na litr. Granice oznaczalności laboratorium wykonującego analizy nie
zawsze są dostępne. Łatwo więc i w tym przypadku błędnie zinterpretować wielkości ładunków
odprowadzanych do wód powierzchniowych.
Ten ważny aspekt obliczania ładunków rzecznych i konfrontacji ich z ładunkami odprowadzanymi
wraz ze zrzutami ścieków z oczyszczalni powinien znaleźć się w wytycznych do utworzenia kolejnych
wykazów emisji, zrzutów i strat. Należy określić jedną regułę dla całej Polski. Dobrze byłoby aby była
ona zgodna wytycznymi HELCOM PLC6 (Pollution Load Calculation), które są w trakcie
przygotowywania. Warto podkreślić, że w chwili obecnej trwa projekt bilansowania ładunków
dopływających do Bałtyku w ramach HELCOM, w którym badania odprowadzanych ścieków
wykonywane są przez laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Wyniki tych
prac mogą zostać wykorzystane w następnej inwentaryzacji.
Aby obliczyć ładunki niesione przez rzekę w danym punkcie pomiarowym niezbędne jest pozyskanie
danych o codziennych przepływach w tych punktach z pomiarów lub ewentualnie z przeliczenia
przepływów z innego najbliższego punktu, dla którego takie dane są dostępne. W tabeli
16 zestawiono wyniki obliczeń obciążenia rzecznego wraz informacją, która pozwala na odpowiednią
interpretację danych - podano także wartości średnioroczne stężeń SP, liczbę wyników powyżej
granicy oznaczalności. Pozwala to na rozróżnienie ładunków liczonych dla stężeń poniżej granicy
oznaczalności.
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Rega - w
Trzebiatowie

Rega - poniżej
Reska (m.Sienno)

Gowienica - ujście
do Roztoki
Odrzańskiej
(Stepnica)

Ina - poniżej
Goleniowa

Odra - w
Widuchowej

Nazwa PPK

Nazwa wskaźnika
jakości wód

Środowiskowa norma
jakości dla substancji
priorytetowych –
stężenie średnioroczne
EQS [µg/l]

1466,92
32,08

20,40
20,40
20,40

Ołów i jego związki 21,26

Rtęć i jej związki

Nikiel i jego związki 21,26

7,2

0,05

20

1676,24

1676,24

0

0

2,50

2,50

1608,37

32,17

20,40

0,25

Kadm i jego związki

Nikiel i jego związki

709,68

8,76

20

27,09

8,76

Rtęć i jej związki

0,05

603,76

8,76

Ołów i jego związki

7,2

14,19

8,76

Kadm i jego związki

0,25

49,36

2,23

Nikiel i jego związki

20

0,66

2,23

Rtęć i jej związki

0,05

38,41

2,23

Ołów i jego związki

7,2

3,84

2,23

Kadm i jego związki

0,15

289,40

20

3,91

0,60

14,75

0

14,75
281,13

Nikiel i jego związki 13,27

0,70

Rtęć i jej związki

0,05

1

233,11

258,78

23,31

14,75

Ołów i jego związki 13,27

7,2

0,05

14,75

0

20,97

Kadm i jego związki 13,27

0,25

42594,21

625,41

3

Nikiel i jego związki 804,05 46161,11

20

1,90

128,20

7,2
625,41

986,18

Rtęć i jej związki

625,41

Przepływ 2011 [m3/s]
9861,84

0,50

0

Liczba wyników
powyżej granicy
oznaczalności
w roku 2010
0,05

Średnioroczne
stężenie 2010 [µg/l]

0

Ładunek 2011 [kg/rok]

625,41

0,05

Przepływ 2010 [m3/s]

Kadm i jego związki 804,05 1267,89
Ołów i jego związki 804,05 12678,87

Ładunek 2010 [kg/rok]

0,25

Liczba wyników
powyżej granicy
oznaczalności
w roku 2011
0

2

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

4

0

0

0

2,50

0,05

2,10

0,05

2,50

0,10

1,80

0,05

0,60

0,01

0,50

0,05

0,80

0,01

0,50

0,05

2,30

0,01

0,50

0,05

Średnioroczne
stężenie 2011 [µg/l]

Ładunek 2012 [kg/rok]

Przepływ 2012 [m3/s]
19,28

19,28

19,28

19,28

13,60

13,60

13,60

13,60

626,44

17,08

607,80

36,85

233,99

4,58

214,95

11,54

486,45 29711,28

486,45 243,47

486,45 7670,64

486,45 345,18

Tabela 16. Zestawienie obliczonych ładunków rzecznych metali z listy SP w latach 2010 – 2012

Liczba wyników
powyżej granicy
oznaczalności
w roku 2012
0

3

0

0

1

1

0

2

4

1

0

0

0,80

0,02

1,00

0,06

0,60

0,01

0,50

0,33

1,90

0,01

0,50

0,02

Średnioroczne
stężenie 2012 [µg/l]
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Rega - poniżej
Świdwina (m.
Półchleb)

Grabowa - m.
Grabowo

Wieprza - m. Stary
Kraków

Parsęta - m. Bardy

Nazwa PPK

1926,83
58,55
2173,44
26,39
1148,09
44,55

27,57
27,57
16,73
16,73
16,73

Rtęć i jej związki

Nikiel i jego związki 28,53

Kadm i jego związki

Ołów i jego związki 16,52

Rtęć i jej związki

Nikiel i jego związki 16,52

0,05

20

0,15

7,2

0,05

20

0,15

Rtęć i jej związki

Nikiel i jego związki

0,05

20

0

2,50

142,70
4,61
155,80

1,93
1,93

6,23

1,93

Kadm i jego związki

0,25

487,47
1,93

500,34

6,35

Nikiel i jego związki 6,18

20

Ołów i jego związki

5,66

6,35

Rtęć i jej związki

0,05

7,2

430,64

2,50

6,35

0

Ołów i jego związki 6,18

7,2

487,47

10,01

6,35

2,50

2,50

2,50

Kadm i jego związki

Przepływ 2010 [m3/s]

1319,33

0

0

0

Przepływ 2011 [m3/s]
16,73

1302,77

1302,77

2249,27

Średnioroczne
stężenie 2010 [µg/l]
2,50

27,57

Liczba wyników
powyżej granicy
oznaczalności
w roku 2010
0

Ołów i jego związki 28,53

7,2

Ładunek 2010 [kg/rok]
2249,27

Kadm i jego związki

Środowiskowa norma
jakości dla substancji
priorytetowych –
stężenie średnioroczne
EQS [µg/l]

Ładunek 2011 [kg/rok]
43,47

27,57

Nazwa wskaźnika
jakości wód

0,15

Liczba wyników
powyżej granicy
oznaczalności
w roku 2011
0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

Średnioroczne
stężenie 2011 [µg/l]
2,50

0,07

2,10

0,10

2,50

0,03

2,10

0,05

2,50

0,08

2,10

0,05

2,50

0,07

2,10

0,05

Przepływ 2012 [m3/s]
6,26

6,26

6,26

6,26

16,64

16,64

16,64

16,64

27,12

27,12

27,12

27,12

Ładunek 2012 [kg/rok]
174,04

6,58

197,34

11,65

499,15

11,95

595,45

26,24

868,19

28,76

855,28

46,24

Liczba wyników
powyżej granicy
oznaczalności
w roku 2012
0

5

0

0

0

4

1

0

0

5

0

0

0,80

0,03

1,00

0,06

0,80

0,02

1,10

0,05

0,80

0,03

1,00

0,05

Średnioroczne
stężenie 2012 [µg/l]

Niestety, zasób danych o przepływach pozwolił na wyznaczenie tych ładunków jedynie dla 9 punktów
pomiarowych (tabela 16), a tylko dla jednego przekroju pomiarowego na rzece Ina ( punkt Ina poniżej Goleniowa) można było poddać konfrontacji wielkość odprowadzanego ładunku
z oczyszczalni zlokalizowanej powyżej punktu monitoringowego (oddalonej o około 3 km),
raportującej ładunki związków rtęci, kadmu, niklu i ołowiu.
Tabela 17. Zestawienie ładunków SP w punkcie monitoringu Ina – poniżej Goleniowa oraz ładunków
odprowadzanych z oczyszczalni komunalnej w Goleniowie w roku 2012.
Nazwa wskaźnika
jakości wód

Liczba wyników
stężeń w
wodzie powyżej
granicy
oznaczalności

Ładunek rzeczny w
kg/rok

Rtęć i jej związki

1

4,58

0,9776

3,60

Kadm i jego związki

2

11,54

4,89

6.65

Nikiel i jego związki

1

233,99

20,53

213,46

Ołów i jego związki

0

214,94

9,78

205,16

Ładunek z oczyszczalni
komunalnej w kg/rok

Ładunek z innych źródeł
punktowych oraz ze
źródeł rozproszonych
w kg/rok

Jak widać z powyższego zestawienia ładunki metali i ich związków przepływające w przekroju
pomiarów monitoringowych są znacząco wyższe niż te raportowane z oczyszczalni komunalnej
w Goleniowie, pomimo że stężenia badanych w wodach Iny związków były bardzo zbliżone do granicy
oznaczalności. Jak podkreślono powyżej, wartości tych ładunków są bardzo mocno uzależnione od
sposobu obliczenia stężeń.
Na poniższej mapie (rysunek 14) zilustrowano lokalizację punktu pomiarów monitoringowych, punkt
zrzutu ścieków z oczyszczalni komunalnej w Goleniowie oraz innych zrzutów zanieczyszczeń do wód,
które mogą być źródłem metali w wodach. ściekach. Rozpatrywana JCW prawdopodobnie jest także
pod wpływem zanieczyszczeń rozproszonych, a szczególnie spływów z terenu miasta, depozycji
zanieczyszczeń z atmosfery oraz spływów powierzchniowych z terenów rolniczych.
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Rysunek 14. Analiza przestrzenna presji na środowisko wodne dla punktu monitoringu – Ina poniżej
Goleniowa

Zgodnie z „Przewodnikiem” należy uznać, że założenia poziomu 2 nie zostały spełnione i że mamy do
czynienia ze zjawiskiem dopływu zanieczyszczeń z innych źródeł niż zrzuty ścieków z oczyszczalni
komunalnej w Goleniowie. Istnieje więc konieczność wykonania dalszej analizy w ramach poziomu 2
– tak zwane „podejście zorientowane na drogę” ze wskazaniem głównych źródeł zanieczyszczeń SP
(„hot spots”). Jest to trudne do zrealizowania w kontekście substancji priorytetowych. Pomimo
dostępności danych na temat użytkowania gruntów, hydrologii i podstawowych procesów
związanych z transportem, które pozwalają na obliczenie obciążenia określonych obszarów,
spowodowanego spływem powierzchniowym i podpowierzchniowym wód, nie jest możliwe
spełnienie wszystkich wymagań „podejścia zorientowanego na drogę”. Wynika to z braku informacji
na temat stężeń i dróg transportu substancji priorytetowych oraz niebezpiecznych substancji
priorytetowych. Kompleksowe rozwiązanie, mające na celu identyfikację i określenie udziału stężeń
substancji priorytetowych pochodzących z rozproszonych źródeł zanieczyszczeń może być
zrealizowane poprzez modelowanie migracji tych substancji w środowisku, z uwzględnieniem
procesów zachodzących w rzekach.
Następnie wskazane źródła zanieczyszczeń SP należy poddać dokładnej analizie. W trakcie tej analizy
zbiera się szczegółowe informacje, pozwalające na zobrazowanie obiegu SP w środowisku, np. na
temat produkcji i konsumpcji (REACH). Zaletą takiego podejścia jest nie tylko rozwiązanie tak
zwanego „końca rury” ale także możliwość podjęcia działań kontrolnych i zapobiegawczych.
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VII. Charakterystyka substancji priorytetowych i innych substancji niebezpiecznych, dla
których określono środowiskowe normy jakości, występujących na obszarze działania
RZGW w Szczecinie – wstępna ocena trendów i możliwości ograniczenia ich
występowania
W obszarze RZGW w Szczecinie zidentyfikowano 20 SP, których stężenia przekraczały średnioroczne
wartości EQS. Dla 14 substancji wysokie stężenia stwierdzono w więcej niż jednej JCW. Były to:
7 substancji należących do WWA (benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, fluoranten, antracen), bromowane difenyloetery, związki
trybutylocyny, 2 metale (kadm i jego związki, rtęć i jej związki), nonylofenole, oktylofenole oraz
trichlorometan.
Substancje, które w stężeniach wyższych od wartości średnioroczne EQS wystąpiły tylko w jednej JCW
to: chlorpyrifos, chlorfenwinfos, diuron, endosulfan, heksachlorocykloheksan, heksachlorobenzen.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA )
WWA nie są produkowane w Polsce w sposób zamierzony. Stanowią liczną grupę związków
organicznych, zawierających od 2 do kilkunastu podstawionych lub niepodstawionych, sprzężonych
pierścieni aromatycznych. Związki te nie występują pojedynczo, lecz zawsze w mieszaninie. Liczne
badania potwierdzają, że obecność jednego ze związków z grupy WWA w badanej próbie wskazuje na
to, że inne związki tej grupy też są obecne.
Należą do grupy trwałych związków organicznych – TZO. Są to związki organiczne, głównie
pochodzenia antropogenicznego, które trudno ulegają degradacji chemicznej, fotolitycznej
ibiologicznej. TZO należą do substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie, ale dobrze rozpuszczają się
w tłuszczach, co wpływa na możliwość ich kumulowania się w tkankach organizmów żywych. Nie są
wydalane i nie ulegają rozkładowi, gromadzą się w organizmach, a to po pewnym czasie powoduje
ciężkie choroby u ludzi i zwierząt. Jako substancje priorytetowe niebezpieczne, wymagają
prowadzenie polityki stopniowego ograniczania zrzutów, emisji i strat (RDW).
WWA są bardzo toksyczne dla środowiska wodnego, ich działanie powoduje długo trwające skutki dla
organizmów wodnych. Mają działanie rakotwórcze i występują we wszystkich elementach
środowiska człowieka: w powietrzu, w wodzie, w glebie oraz żywności co powoduje, że narażenie na
ich działanie ma charakter powszechny.
Sześć substancji z grupy WWA uznaje się za wskaźnikowe dla wód powierzchniowych: benzo(a)piren,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, fluoranten.
Każda z tych substancji oddzielnie oznaczona jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa niebezpieczna. Zgodnie
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, dla grupy substancji priorytetowych
zawierającej wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne należy uzyskać zgodność z każdą
poszczególną wartością EQS, tj. EQS dla benzo(a)pirenu i EQS dla sumy benzo(b)fluorantenu
i benzo(k)fluorantenu oraz należy uzyskać EQS dla sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(123c,d)pirenu.
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Benzo(a)piren
CAS: 50-32-8
Synonim: B(a)P
Wzór sumaryczny: C22H12

Benzo(b)fluoranten
CAS: 205-99-2
Synonim: B(b)F
Wzór sumaryczny: C20H12

Benzo(g,h,i)perylen
CAS: 191-24-2
Synonim: B(ghi)P
Wzór sumaryczny: C22H12

Indeno(1,2,3-cd)piren
CAS: 193-39-5
Synonim: IP
Wzór sumaryczny: C22H12

Benzo(k)fluoranten
CAS: 207-08-9
Synonim: B(k)F
Wzór sumaryczny: C20H12

WWA są obecne w produktach ubocznych niepełnego spalania i przeróbki paliw, głównie ropy
naftowej oraz węgla. Naturalne źródła pochodzenia tych związków to pożary lasów, wypalanie traw,
erupcja wulkanów. Niektóre z nich powstają w procesach biosyntezy z udziałem roślin i bakterii. Ilości
WWA pochodzące ze źródeł naturalnych i stanowiące "naturalne tło" są niewielkie w porównaniu
z ilościami będącymi wynikiem działalności człowieka.
Głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska związkami WWA jest: przemysł koksowniczy,
hutniczy, elektrociepłownie, produkcja a następnie ścieranie się gum i asfaltów, emisja z pojazdów
mechanicznych, zwłaszcza samochody z silnikami wysokoprężnymi, spalanie paliw i odpadów
w gospodarstwach domowych.
WWA wykazują duże powinowactwo do powierzchni ciał stałych w związku z czym uważa się iż,
występują głównie w postaci zaadsorbowanej na powierzchni stałych cząstek. Wśród zanieczyszczeń
emitowanych z procesów spalania paliw stałych do szczególnie niebezpiecznych zaliczane są pyły,
PM10 i PM2,5, które posiadając rozwiniętą powierzchnię, zdolne są do adsorpcji substancji będących
trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, między innymi WWA. W ten sposób mogą wędrować na
dalekie odległości od miejsc ich uwalniania. Źródłem WWA w wodach mogą być ścieki przemysłowe
i komunalne. Do wody WWA mogą przedostawać się także wraz z deszczem, zarówno
z zanieczyszczonej gleby, czy też nawierzchni dróg jak i z zanieczyszczonego powietrza.
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Fluoranten (numer CAS: 206-44-0, wzór sumaryczny C16H10)

Fluoranten należy do grupy związków WWA..Jeśli chodzi o trwałość w środowisku to ma podobne
właściwości do innych WWA. Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE
z 20listopada 2001 r. jest na liście priorytetowych substancji niebezpiecznych. Jest bardzo toksyczny
dla środowiska wodnego, powoduje długotrwałe zmiany w środowisku wodnym i ma własności
rakotwórcze.
Jak inne WWA, fluoranten jest zanieczyszczeniem zarówno antropogenicznym, jak i naturalnym.
Naturalnym źródłem zanieczyszczenia są samoistne pożary roślinności, w trakcie których WWA,
w tym fluoranten, powstają jako produkty niepełnego spalania. Ponadto stwierdzono, że WWA mogą
być wytwarzane przez niektóre bakterie i rośliny, a także mogą powstawać w osadach dennych
w warunkach beztlenowych. Może być uwalniany do atmosfery z procesów niekompletnego spalania
drewna, węgla, ropy, propanu, benzyny, oleju napędowego, znajduje się także w dymie
papierosowym. Wymieniane w PRTR sektory przemysłu, w których dochodzi do uwolnień fluorantenu
to sektor energetyczny, przeróbka paliw, zwłaszcza ropy naftowej i węgla, przetwórstwo metali,
przeróbka surowców mineralnych, przemysł chemiczny, oczyszczalnie ścieków. Inne istotne źródło
zanieczyszczeń fluorantenem związane jest z komunikacją samochodową, ponieważ ścieki opadowe
z dróg mogą zawierać podwyższone wartości stężenia fluorantenu w wyniku ścierania opon
i nawierzchni asfaltowej. Spaliny wydają się obecnie mniej istotnym źródłem zanieczyszczania ze
względu na powszechne wprowadzenie katalizatorów w układach wydechowych samochodów. Jest
użytkowany w procesach produkcji barwników fluoroscencyjnych, farmaceutyków, substancji
agrochemicznych. W wyniku działalności człowieka jest uwalniany do ziemi, powietrza i wody.
Wartość progowa uwolnień do wody zgodnie z regulacją PRTR wynosi 1 kg/rok. Uwolnienia z obszaru
Polski do wód w 2011 roku wykazały 2 instalacje, w tym jedną na Dolnym Śląsku (przemysł
chemiczny), w obszarze dorzecza Odry, w ilości 2,84 kg/rok.
Antracen (Numer CAS: 120-12-7, wzór sumaryczny C14H10)

Antracen należy do grupy związków WWA, które są bardzo trwałe i mają zdolność bioakumulacji
w organizmach wodnych. Jest związkiem o dużej toksyczności dla środowiska naturalnego. Na mocy
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decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20listopada 2001 r. jest na liście
priorytetowych substancji niebezpiecznych. U ludzi wywołuje bóle głowy, nudności, zapalenie jelit,
podrażnienie dróg oddechowych.
Antracen jest produkowany w bardzo niewielkim stopniu i użytkowany jako składnik farb lub
w pirotechnice. Może być obecny w smole drzewnej oraz farbach bitumicznych.
Jest uwalniany do powietrza w procesach niepełnego spalania z silników samochodowych lub
podczas spalania drewna. Może występować w przyrodzie na skutek wybuchów wulkanów, pożarów
lasów, i w niewielkiej ilości podczas wyładowań atmosferycznych.
Wartości progowe uwolnień zgodnie z PRTR wynoszą 50 kg/rok do powietrza, 1 kg/rok do wód
i 1 kg/rok do ziemi. Według danych PRTR z obszaru Europy 11 instalacji raportowało w 2011 roku
uwolnienia antracenu do powietrza - 6510 kg/rok i 50 do wód – 355 kg/rok. Emisja do powietrza
pochodziła głównie z produkcji żeliwa i stali, produkcji węgla i grafitu w drodze spalania, a emisja do
wód głównie z instalacji termicznego wytwarzania energii i innych procesów spalania, z produkcji
żeliwa i stali, koksowni, miejskich oczyszczalni ścieków. Polska, Niemcy i Czechy nie raportowały
uwolnień z obszaru dorzecza Odry w 2011 roku.
Aspekty prawne
WWA należy do trwałych zanieczyszczeń organiczne (TZO). TZO są regulowane przez następujące
umowy międzynarodowe, które Polska ratyfikowała:
- Konwencja EKG/ONZ w sprawie transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń na dalekie
odległości z 1979 roku i 8 protokółów do Konwencji, w tym Protokół dotyczący trwałych
zanieczyszczeń organicznych z Aarhus z 1998 roku;
- Konwencja Sztokholmska z 2009 roku w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz
konieczności raportowania danych dotyczących rocznej emisji zanieczyszczeń, w tym TZO, do EMEP
(Program Monitoringu i Oceny Przenoszenia Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości);
- Protokół, podpisany w Kijowie 21 maja 2003 roku odnoszący się do Konwencji z Aarhus z 2001 roku,
określił on m.in. główne elementy systemu uwalniania i transferu zanieczyszczeń, strukturę oraz
układ rejestrów, ich zakres, wymagania związane z wymogiem raportowania, sposobów zbierania
i archiwizowania danych. Postanowienia protokołu zostały wdrożone przez rozporządzenie (WE)
166/2006, zobowiązujące m.in. do określenia w prawie krajowym zagadnień związanych
z prowadzeniem Krajowych Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
- Inne konweniencje związane z ograniczeniem emisji TZO to: Konwencja Bazylejska o kontroli
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, Konwencja w sprawie
procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami oraz Protokół do Konwencji z 1979 roku
w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych
zanieczyszczeniach organicznych.
Prawo UE
 Podstawowym aktem prawnym w odniesieniu do substancji chemicznych w Unii Europejskiej
jest rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
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2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH),;
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, zwane dalej „rozporządzeniem CLP”.
W celu zarządzania i realizacji niektórych technicznych, naukowych i administracyjnych działań
wynikających z rozporządzeń REACH i CLP została utworzona Europejska Agencja Chemikaliów
(ECHA). W ECHA m. in. rejestrowane są substancje chemiczne produkowane oraz importowane na
terenie Unii Europejskiej w ilości co najmniej 1 tony rocznie, prowadzony jest także wykaz klasyfikacji
i oznakowania dla substancji chemicznych stosowanych na obszarze UE. Aktem prawa krajowego
stanowiącym uzupełnienie dla przepisów zawartych w powyższych rozporządzeniach jest ustawa
z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz.
322), zwana dalej „ustawą o substancjach chemicznych”.
Substancje umieszczane w załącznikach Konwencji Sztokholmskiej włączane są także do załączników
rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dot.
trwałych zanieczyszczeń organicznych zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 850/2004”.
Rozporządzenie to wdraża postanowienia Konwencji Sztokholmskiej i Protokołu z Göteborga na
obszarze Unii Europejskiej. Zakłady przemysłowe, wyposażone w instalacje uwalniające do
środowiska TZO, są objęte obowiązkiem kontroli wielkości tych uwolnień i przekazywania informacji
do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń . W rozporządzeniu (WE) 166/2006
określono progowe wartości uwolnień, w odniesieniu do których ten przepis obowiązuje.
Inne ważne dyrektywy: dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu,
kadmu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu,
dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich kontrola).
Zmiany w ustawodawstwie polskim, regulujące wiele problemów dotyczących trwałych
zanieczyszczeń organicznych zostały zawarte w szeregu ustawach zawierających regulacje odnoszące
się do substancji niebezpiecznych, a tym samym do postanowień protokółu z Aarhus i Konwencji
Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Do tej grupy ustaw należy zaliczyć
ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o odpadach, ustawę o ochronie roślin uprawnych, ustawę
o substancjach i preparatach chemicznych, ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
oraz ustawę Prawo wodne.
Warto podkreślić, że dopuszczalne stężenia WWA są normowane w wodach powierzchniowych
i podziemnych, osadach, ściekach, w glebie, w środowisku pracy i żywności. Wartości te są ujęte
w odpowiednich rozporządzenia Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia.
Trendy zmian emisji WWA
Niestety brak jest w Polsce mechanizmów prawnych dotyczących limitowania zanieczyszczeń WWA
w ściekach oczyszczalni komunalnych. Ich zawartość musi być monitorowa w ściekach jedynie
w ramach podlegania instalacji pod rozporządzenie PRTR. Skutkuje to, między innym, brakiem danych
o emisjach WWA do wód powierzchniowych.
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Aby zobrazować tendencje zmian w ładunkach WWA odprowadzanych do wód można było jedynie
skorzystać z bazy danych PRTR (http://prtr.ec.europa.eu)
Rysunek 15. Zmiany emisji WWA do wód w latach 2007 - 2011 z obszaru polskiego dorzecza Odry
według PRTR

Rysunek 16. Zmiany emisji WWA do powietrza w latach 2007 - 2011 z obszaru polskiego dorzecza
Odry według PRTR

Według danych raportowanych do PRTR emisja WWA do wód w polskiej części obszaru dorzecza
Odry uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do roku 2008. Również uwolnienia WWA do powietrza
wykazują znaczący trend malejący. Należy jednak zauważyć, że powyższe trendy są adekwatne
jedynie dla dużych instalacji, nie uwzględniają emisji ze źródeł rozproszonych.
W emisji tych związków na obszarze Polski ogromny udział ma niska emisja powierzchniowa:
z ogrzewania mieszkań (ponad 85 % według KOBIZE). Oceny jakości powietrza dokonane w ramach
państwowego monitoringu środowiska wskazują, że najbardziej problemowym zanieczyszczeniem
powietrza w skali całego kraju jest pył zawieszony PM10 i zawarty w nim benzo(a)piren. Z dużym
prawdopodobieństwem można założyć, że zidentyfikowane główne źródła jego powstawania,
którymi są procesy spalania w sektorze komunalnym (zła jakość paliwa, zły stan techniczny urządzeń
do spalania, niska emisja z ogrzewania indywidualnego mieszkań, gdzie ludność często używa nawet
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odpadów do ogrzewania mieszkań) są podstawowymi źródłami WWA w środowisku. WWA wraz
opadem dostają się na powierzchnię gleby i dalej wraz ze spływem powierzchniowym do wód.
Rysunek 17. Wyniki klasyfikacji jakości powietrza w Polsce dla pyłu PM10 i zawartego w nim
benzo(a)pirenu w roku 2012 – źródło GIOŚ.

Możliwości ograniczenia WWA w środowisku
Przekroczenia wartości kryterialnych dla benzo(a)pirenu w powietrzu (klasa C na rysunku powyżej)
skutkuje obowiązkiem opracowania i wdrożenia programów ochrony powietrza (POP). Działania
zapisane w tych programach zmierzają do ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM10 i zawartego
w nim benzo(a)pirenu, głównie z sektora komunalno bytowego poprzez wymianę systemów
ogrzewania na bardziej ekologiczne (wymiana urządzeń i mediów grzewczych, zastosowanie urządzeń
odpylających), tam gdzie jest możliwe włączenie domów do systemów grzewczych miejskich,
poprawę izolacji termicznej budynków. Ważnym zadaniem jest zwiększenie skuteczności narzędzi
prawnych w zakresie możliwości ograniczania niskiej emisji oraz podniesienie świadomości
społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych z tym związanych
(przyzwolenie społeczne na np. spalanie odpadów). Skutki tych działań powinny być wkrótce
widoczne także jeśli chodzi o jakość wód.
Ograniczenie emisji powierzchniowej jest kluczowe nie tylko dla ograniczenia występowania WWA
w środowisku, ale także dla innych substancji toksycznych występujących w pyle PM10, jak np.
metale.
Powszechność występowania WWA w środowisku odzwierciedla się także w jakości ścieków
z oczyszczalni komunalnych. Wprawdzie brak jest obowiązku monitorowania WWA w ściekach to
dane literaturowe wskazują na duże zagrożenia jakości wód przez WWA ze strony ścieków.
Rozwiązaniem może być zastosowanie w oczyszczalniach odpowiedniej technologii pozwalającej na
redukcję WWA.
Podczas tradycyjnych metod oczyszczania ścieków, WWA są usuwane z fazy wodnej i akumulują się
w osadach. W celu eliminacji tych związków z wody i ścieków można przeprowadzić na przykład
usuwanie zawiesin z wykorzystaniem metod membranowych (ultrafiltracja, odwrócona osmoza).
Można też zastosować procesy destrukcji WWA poprzez chemiczne utleniania i fotodegradację.
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Kadm i jego związki (numer CAS 7440-43-9)
Kadm jest stosowany w Polsce w ograniczonym zakresie.
Kadm został uznany decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001
r., jako priorytetowa substancja niebezpieczna. Kadm jest pierwiastkiem rzadkim, trudno
rozpuszczalnym wodzie.
Naturalne źródła kadmu w środowisku to rudy cynku i paliwa kopalniane. Występuje w minerałach
w związkach z tlenem, chlorem i siarką. Nadmiar kadmu w organizmie może powodować zmiany
kostne, wzrost ciśnienia krwi, zmiany w sercu i poważne uszkodzenia nerek oraz raka płuc. Kadm
działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Produkcja kadmu rozwinęła się na początku XX wieku, z czasem wzrosła na znaczną skalę, co było
wynikiem zastosowania kadmu w bateriach i w elektronice (pokrywanie metali warstwą
antykorozyjną), do wytwarzania stopów o niskiej temperaturze topnienia. W wyniku działalności
człowieka jest uwalniany do ziemi, powietrza i wody.
Znaczącym źródłem emisji kadmu do środowiska jest spalanie paliw (szczególnie spalanie węgla
kamiennego w paleniskach domowych), hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych. Poprzez
depozycję mokrą i suchą z atmosfery może dostawać się do wód powierzchniowych. Kadm jest
uwalniany do środowiska wodnego i do gleby wraz ze ściekami przemysłowymi i komunalnymi. Wody
do spożycia i ścieki komunalne mogą być zanieczyszczone kadmem w wyniku stosowania
ocynkowanych rur. Źródłami kadmu mogą być także nawozy fosforowe, produkowane z surowców
zawierających kadm.
Aspekty prawne
Wykorzystanie kadmu w produktach i podczas procesów jest rygorystycznie regulowane. Kadm
można stosować tylko w wybranych gałęziach przemysłu oraz w bardzo specjalistycznych
zastosowaniach i produktach.
Najważniejsze przepisy prawa UE: Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/EC), dyrektywa Rady
91/338/EEC odnoszące się do ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowaniu niektórych substancji
i preparatów niebezpiecznych (państwa członkowskie zapewnią, iż od dnia 1 lipca 2006 r. nowy
sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu,
sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu lub polibromowego eteru fenylowego),
dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów,
dyrektywa 76/769/EEC w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do
obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, dyrektywa 2000/53/EC
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, dyrektywa 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych, dyrektywa 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 roku
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola),
rozporządzenie komisji (UE) NR 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm),
rozporządzenie komisji (UE) NR 835/2012 z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
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zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII
(kadm).
A także: Konwencja OSPAR dotycząca ochrony Środowiska Morskiego Północno-wschodniego
Atlantyku, Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2009),
protokół do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na
dalekie odległości, w tym Protokół dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych z Aarhus z 1998,
protokół w sprawie metali ciężkich w ramach Konwencji dotyczącej transgranicznego
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości(LRTAP), Konwencja Helsińska - Konwencja
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Konwencja Bazylejska w sprawie
kontroli trans granicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.
Trendy zmian emisji kadmu
Według PRTR wartość graniczna uwolnienia do powietrza wynosi 10 kg na rok, 5 kg/rok do wód
i 5 kg/rok do ziemi. Wszystkie kraje raportujące z obszaru Europy zgłosiły w 2011 roku 553 instalacje.
Wielkość uwolnień do powietrza wynosiła 10900 kg/rok, do wód 19600 kg/rok, do ziemi 200 kg/rok.
Według danych PRTR z obszaru Polski emisję kadmu raportowało 49 instalacji, z czego 41 do wód.
Emisja do powietrza wynosiła 837 kg/rok, w tym emisja w obszarze zlewni Odry (z 6 instalacji)
wynosiła 130 kg/rok. Emisja do wód wynosiła 1840 kg/rok, w tym z obszaru zlewni Odry (z 20
instalacji) 504 kg/rok. Z obszaru województwa zachodniopomorskiego raportowały jedynie dwie
instalacje uwalniające kadm do wód: oczyszczalnia ścieków w Świnoujściu i Zakłady Chemiczne Police.
W sumie uwolnienie wynosiło 21 kg/rok.
Do wykazania zmian w
(http://prtr.ec.europa.eu)
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Rysunek 18. Zmiany uwolnień kadmu do wód z polskiej części dorzecza Odry według PRTR
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PRTR

Rysunek 19. Zmiany uwolnień kadmu do powietrza z polskiej części dorzecza Odry według PRTR

Zwraca uwagę znaczna emisja wyższa emisja kadmu do wód niż do powietrza.
Emisja Kadmu z obszaru Polski według KOBIZE (Krajowy Ośrodek bilansowania i zarządzania
Emisjami) w roku 2011 wynosiła 41 677 ton, głównie z procesów spalania poza przemysłem (25 793
tony, do których należy spalanie paliw w sektorze komunalnym w celach grzewczych) oraz
z procesów spalania w przemyśle.
Ładunki kadmu odprowadzanego do wód w dorzeczu Odry uległy znaczącemu obniżeniu, natomiast
redukcja ładunków odprowadzanych do powietrza nie jest tak jednoznacznie uwidoczniona. Rok
2011 był znacznie cieplejszy od roku 2010 co mogło spowodować obniżenie produkcji energii
cieplnej.
Możliwości ograniczenie ilości kadmu w środowisku
Kadm odprowadzany z oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych może być ograniczony
poprzez modyfikowanie technologii oczyszczania ścieków. Szczególnie strącanie związków kadmu
może zapewnić wysoką skuteczność jego usuwania. Efektywność redukcji kadmu i jego związków
wraz z odprowadzanymi ściekami w dużych instalacjach wiąże się z zastosowaniem najlepszej
dostępnej technologii BAT, w tym ograniczenie ilości wytwarzanych ścieków i recyklingu wody.
Brak urządzeń odpylających, nieodpowiednia konstrukcja kotłów starego typu, niska jakość paliwa
oraz spalanie różnego rodzaju odpadów w małych paleniskach prowadzi do zwiększonej emisji pyłów,
a tym samym wyższej emisji kadmu. Emisja z tego typu źródeł może być ograniczona przez
centralizację produkcji ciepła na cele komunalne, podłączanie indywidualnych budynków do miejskiej
sieci ciepłowniczej, wprowadzanie modyfikacji w konstrukcji kotłów, zastosowania systemów
oczyszczania gazów odlotowych oraz zmiany rodzaju paliwa (zmiana paliwa stałego na gazowe lub
ciekłe), podniesienie efektywności wytwarzania energii w ciepłownictwie, izolacja termiczna
budynków oraz edukacja ekologiczna mieszkańców. Wszystkie te działania zawarte są w programach
ochrony powietrza dotyczących nadmiernego zanieczyszczenia pyłem i benzo(a)piranem.
Organizacja systemu zbierania sprzętu elektrycznego, PCW (zawierającego kadm) oraz innych
produktów zawierających kadm jest ważnym działaniem mogącym ograniczyć ilość kadmu
w środowisku.
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Rtęć (numer CAS: 7439-97-6)
Trwa proces wycofywania rtęci z produkcji i zastosowania.
Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. rtęć została
zaliczona do priorytetowych substancji niebezpiecznych. Rtęć działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne, łatwo kumuluje się w organizmach wodnych. Może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Związki rtęci zawarte w wodach mają ujemny wpływ na
przebieg samooczyszczania, wskutek hamowania procesów biochemicznych. Po przedostaniu się do
wód powierzchniowych lub gleby, mikroorganizmy mogą przetworzyć rtęć na metylortęć, substancję
która jest szybko absorbowana przez większość organizmów i znana jest z tego, iż powoduje
uszkodzenia nerwów. Metylortęć może akumulować się w rybach oraz przenosić zgodnie
z łańcuchem pokarmowym do innych organizmów, w tym do organizmu człowieka. Wpływ rtęci i jej
związków na zwierzęta i ludzi dotyczy uszkodzenia nerek, zakłócenia pracy żołądka, uszkodzenia
narządów rozrodczych oraz zmiany DNA.
Źródłem naturalnym rtęci mogą być wybuchy wulkanów oraz wietrzenie i erozja minerałów
zawierających rtęć. Jest pierwiastkiem, który wraz z jego wszystkimi związkami wykazuje dużą
toksyczność oraz zdolność kumulowania w organizmie ludzkim. Śladowe ilości rtęci znajdują się
prawie wszędzie w środowisku.
Szkodliwe dla środowiska skutki działania rtęci wynikają z działalności człowieka. Skażenie wód
lądowych i morskich rtęcią pochodzi przede wszystkim z ogromnego przemysłowego zastosowania
tego metalu. Głównie użytkowana była do produkcji termometrów, wypełnień dentystycznych
i baterii oraz do produkcji sody kaustycznej i gazowego chloru.
Największy udział w emisji do powietrza mają procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji
energii oraz procesy spalania w przemyśle i poza przemysłem. Źródłem rtęci w wodach są ścieki
przemysłowe z zakładów farmaceutycznych, produkcji pestycydów, produkcji mas plastycznych
i przemysłu petrochemicznego, drzewnego, celulozowego, cementowni, produkcji szkła, fabryk
akumulatorów oraz spływy z pól, na których używano środków ochrony roślin typu rtęciowego. Rtęć
również przedostaje się do wód z powietrza, wskutek spalania paliw płynnych i stałych.
Rtęć w powietrzu występuje głównie w trzech formach: całkowitej gazowej rtęci (Hgo), reaktywnej
gazowej rtęci dwuwartościowej (Hg2+) i rtęci zaadsorbowanej na cząstkach pyłu. Najdłużej
w atmosferze znajduję się rtęć w formie gazowej (od kilku miesięcy do dwóch lat) i jest przenoszona
na dalekie odległości. Jej depozycja ma charakter globalny. Natomiast reaktywna gazowa rtęć i rtęć
zasorbowana na cząstkach pyłu w powietrzu utrzymuje się od jednego do kilku dni i jej depozycja ma
charakter lokalny lub regionalny. Nad morzami, oceanami i dużymi akwenami wodnymi występuje
reemisja metylortęci do powietrza atmosferycznego.
Aspekty prawne
Istnieje wiele innych aktów prawnych zakazujących lub ograniczających stosowanie rtęci.
Jako substancja priorytetowa, wymaga prowadzenie polityki stopniowego ograniczania zrzutów,
emisji i strat (RDW). Poza RDW, dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (2006/118/EC) ustala rygor określający normy jakości
wód podziemnych oraz podaje środki zapobiegające lub ograniczające wprowadzanie substancji
zanieczyszczających do tych wód.
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Inne dyrektywy: dyrektywa 2007/51/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007
roku zmieniającą Dyrektywę Rady 76/769/EEC dotyczącą ograniczeń w zakresie wprowadzania na
rynek niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (zakaz używania rtęci między innymi
w termometrach, manometrach, barometrach), dyrektywa 2002/95/WE w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(dyrektywa RoHS zakazująca użytkowania rtęci w sprzęcie elektrycznymi elektronicznym), dyrektywie
2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywa ELV – zakaz stosowania rtęci
w pojazdach), Decyzja Rady 1997/0112 dotycząca ścieków z zakładów stomatologicznych (eliminacja
amalgamatu), dyrektywa UE dotycząca zrzutów rtęci 82/176/EWG (podaje wartości graniczne oraz
cele dotyczące jakości związane ze zrzutami rtęci w wyniku elektrolizy chlorowo-alkalicznej,
(zmieniona później przez dyrektywę 91/692/EWG). W ramach przepisów rozporządzenia (WE) REACH
1907/2006/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy - załącznik XVII, rtęć podlega określonym
ograniczeniom m.in. zakazowi wprowadzania na rynek w termometrach lekarskich oraz innych
urządzeniach pomiarowych przeznaczonych do sprzedaży (rozporządzenia Komisji(UE) NR 847/2012
z dnia 19 września 2012 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do rtęci oraz NR 848/2012 z dnia
19 września 2012 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków fenylortęci.
Konwencje: Konwencja OSPAR dotycząca ochrony Środowiska Morskiego Północno-wschodniego
Atlantyku, Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2009),
protokół do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na
dalekie odległości, w tym Protokół dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych z Aarhus z 1998,
protokół w sprawie metali ciężkich w ramach Konwencji dotyczącej Transgranicznego
Zanieczyszczenia Powietrza na Dalekie Odległości (LRTAP), Konwencja Helsińska - Konwencja
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Konwencja Bazylejska o kontroli
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, Bałtycki Plan Działań (BSAP)
uwzględnia wprowadzenie surowych ograniczeń dotyczących stosowania rtęci w produktach
i procesach oraz wspieranie działań prowadzących do ograniczenia, a tam gdzie to możliwe,
całkowitego zakazania stosowania rtęci w produktach i procesach.
Trendy zmian emisji rtęci
Według PRTR wartość graniczna uwolnienia do powietrza wynosi 10 kg na rok, 1 kg/rok do wód
i 1 kg/rok do ziemi. Wszystkie kraje raportujące w ramach PRTR zgłosiły z obszaru Europy w 2011
roku 869 instalacje, a wielkość uwolnień do powietrza wynosiła 30400 kg/rok, do wód 5060 kg/rok,
do ziemi 42,5 kg/rok.
Z obszaru Polski w 2011 raportowano uwolnienia z 72 instalacji, do powietrza instalacje uwolniły
3610 kg/rok, do wód 933 kg i do ziemi 1.49 kg rtęci na rok. Największy ładunek rtęci do wód w zlewni
Odry pochodzi z miejskich oczyszczalni ścieków.
Według KOBIZE na terenie Polski emisja rtęci do powietrza wynosiła w 2011 roku 10 020 kg/rok.
Wielkość ta uwzględnia nie tylko emisję punktową, ale także niską emisję z sektora komunalnego.
Największy udział w emisji rtęci i jej związków miał sektor produkcji i transformacji energii. Wielkość
emisji niskiej z ogrzewania indywidualnego (powierzchniowej) szacuje się na 2095 kg/rok.
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Rysunek 20. Emisja rtęci do wód według danych PRTR z polskiej części obszaru dorzecza Odry według
PRTR

Rysunek 21. Emisja rtęci do powietrza według danych PRTR z polskiej części obszaru dorzecza Odry
według PRTR.

Wielkość emisji rtęci i jej związków do wód dla instalacji podlegających rozporządzeniu PRTR jest
znacznie niższa niż ta emitowana do powietrza.
O ile ładunki rtęci odprowadzane do wód w polskiej części dorzecza Odry uległy znaczącemu
obniżeniu w stosunku do roku 2007, to ładunki odprowadzane do powietrza ulegają powolnej
zmianie.
Możliwości ograniczenia emisji rtęci
Najistotniejsze źródła rtęci to depozycja atmosferyczna, komunalne i przemysłowe oczyszczalnie
ścieków. Osady ściekowe stosowane w rolnictwie mogą stanowić poważne źródło zanieczyszczenia
gleb.
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Metody redukcji występowania rtęci w środowisku kompleksowo zostały przedstawione w pracy
„Analiza kosztów i korzyści dla zdrowia ludzkiego i środowiska związanych z redukcją emisji rtęci
w Polsce”, która została wykonana na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2010 roku i sfinansowana
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pracy tej w strategii
dla oczyszczalni ścieków komunalnych zaprezentowano działania mające na celu redukcję ilości rtęci
w ściekach (edukacyjne i zakaz stosowania rtęci w produktach), warunki jakie powinny spełniać ścieki
odprowadzane do kanalizacji oraz technologie ograniczające emisję rtęci do wód i powietrza
z oczyszczalni.
Do działań pozwalających na ograniczenie emisji należy zaliczyć zastępowanie rtęci w produktach,
podnoszenie jakości technologicznej procesów produkcji, poprzez wprowadzenie najlepszych
dostępnych technologii (szczególnie poprzez ograniczenie zużycia wody w przemyśle oraz
w procesach spalania paliw stałych) poprawę gospodarki odpadami i zużytymi produktami
(sortowanie odpadów zawierających rtęć), a także ograniczenie emisji powierzchniowej
(z ogrzewania mieszkań).
Brak urządzeń odpylających, nieodpowiednia konstrukcja kotłów starego typu, niska jakość paliwa
oraz spalanie różnego rodzaju odpadów w małych paleniskach prowadzi do zwiększonej emisji pyłów,
z zawartej w nich rtęci. Emisja z tego typu źródeł może być ograniczona przez centralizację produkcji
ciepła na cele komunalne, podłączanie indywidualnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
wprowadzanie modyfikacji w konstrukcji kotłów, zastosowania systemów oczyszczania gazów
odlotowych oraz zmiany rodzaju paliwa (zmiana paliwa stałego na gazowe lub ciekłe, podniesienie
efektywności wytwarzania energii w ciepłownictwie, izolacja termiczna budynków oraz edukacja
ekologiczna mieszkańców. Wszystkie te działania zawarte są w programach ochrony powietrza
dotyczących nadmiernego zanieczyszczenia pyłem i benzo(a)piranem.
Difenyloetery bromowane (nr CAS 32534-81-9)

Nie są produkowane w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
Polibromowane difenyloetery (PBDE), są związkami o wzorze sumarycznym C12HxBryO, w których od
1 do 10 atomów wodoru w pierścieniach aromatycznych zostało podstawionych atomami bromu. Na
mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20listopada 2001 r. PBDE są na
liście priorytetowych substancji niebezpiecznych. Należą do grupy trwałych zanieczyszczeń
organicznych (TZO). Możliwe jest istnienie ponad dwustu różnych polibromowanych difenyloeterów,
różniących się liczbą atomów bromu i miejscem ich podstawienia.
Są bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie i jako związki hydrofobowe i lipofilowe, w środowisku
wodnym występują przede wszystkim na powierzchni cząstek stałych. Charakteryzują się dużą
trwałością, kumulują się w tkankach tłuszczowych zwierząt i ludzi. Nie występują w środowisku jako
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substancje pochodzenia naturalnego. W wyniku działalności człowieka są uwalniane do ziemi,
powietrza i wody. Uznane są za związki toksyczne dla człowieka (uszkodzenia mózgu i wątroby
w przypadku narażenia na wysokie stężenia) i bardzo toksyczne dla organizmów wodnych, mogące
powodować długotrwałe zmiany w środowisku wodnym.
PBDE charakteryzują się wysoką temperaturą zapłonu i z tego względu są wykorzystywane jako
substancje opóźniające zapłon. Znalazły szerokie zastosowanie jako dodatki do utwardzanych
tworzyw sztucznych, wykorzystywanych do produkcji sprzętu biurowego (telefony, kopiarki) oraz
wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych (komputery, telewizory, sprzęt AGD), do
produkcji pianek poliuretanowych wykorzystywanych w budownictwie, a także w przemyśle
tekstylnym (tkaniny dekoracyjne, obiciowe, dywany, wykładziny podłogowe), przemyśle
samochodowym oraz w środkach chemii gospodarczej i farbach. Łatwo uwalniają się do środowiska
z produktów, do których zostały użyte ze względu na brak wiązań chemicznych z matrycą tworzywa.
PBDE przedostają się do środowiska podczas procesów produkcji oraz z gotowych wyrobów,
szczególnie po zakończeniu ich użytkowania, o ile nie zostaną we właściwy sposób zagospodarowane.
Aspekty prawne
Na obszarze Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia (EC) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji
i ograniczania środków chemicznych (REACH) wraz z późniejszymi zmianami oraz dyrektywa
2002/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jako
związki TZO są objęte Konwencją Sztokholmską w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia
powietrza na dalekie odległości (Protokół w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych – Aarhus
1998).
Trendy zmian emisji dwufenyli bromowanych
Z obszaru Polskie nie są raportowane żadne uwolnienia tych związków do środowiska. Według
danych PRTR uwolnienia do wód i powietrza wykazuję Włochy, Norwegia, Serbia i Wielka Brytania
(w sumie 15 instalacji, wartość progowa uwolnienie 1 kg/rok do wód i 1 kg/rok do ziemi).
Do zobrazowania zmian w ładunkach difenyloeterów bromowanych do wód wykorzystano dane
o uwolnieniach raportowanych z obszaru Europy do PRTR (http://prtr.ec.europa.eu).
Z obszaru Polskie nie są raportowane żadne uwolnienia tych związków do środowiska.
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Rysunek 22. Zmiany uwolnień do wód difenyli bromowanych z obszaru Europy według PRTR

Z dostępnych w PRTR danych wynika, że emisja raportowanych uwolnień dwufenyli bromowanych
w krajach Unii (zobowiązanych do raportowania) uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do lat
2007 – 2008. Nie mniej obserwuje się niewielki wzrost uwolnień tych substancji do wód w kolejnych
latach 2009 – 20011.
Możliwości ograniczenie obecności dwufenyli polibromowanych w środowisku
Polibromowane etery difenylowe mogą być wszechobecne w środowisku. Punktowe źródła, takie jak
oczyszczalnie ścieków lub odcieki ze składowisk odpadów są uznane za największe źródło emisji
PBDEs. Ponadto, niektóre gałęzie przemysłu, takie jak hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych, oraz
linie demontażu zużytych pojazdów mogą być źródłem emisji punktowej.
W przypadku ścieków miejskich PBDE są bardzo efektywnie usuwane w procesie sedymentacji.
Również w procesie osadu czynnego związki te są eliminowane ze ścieków z wysoką wydajnością.
O ile więc w ściekach oczyszczonych można się spodziewać niskich wartości stężenia PBDE, to osady
ściekowe mogą stać się źródłem wtórnego zanieczyszczenia środowiska.
Konieczna jest kontrola zwartości tych związków osadach ściekowych przed wykorzystaniem ich np.
w rolnictwie. Jednak najskuteczniejsze i najbardziej efektywne pod względem kosztów jest
zastąpienie tych związków przez inne substancje opóźniające zapłon (takie zamienniki to np. związki
na bazie fosforu, poliwęglany, itd.) lub zmiany produktu na taki, który nie wymaga zastosowania
substancji opóźniających zapłon.
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Związki tributylocyny (CAS: 56-35-9, (C4H9)3Sn+)

Zakaz stosowania w Polsce i krajach UE.
Grupa związków cynoorganicznych, jej przedstawicielem jest tributylocyna (synonim TBT),
o powyższym wzorze strukturalnym. Jest trudno rozpuszczalna w wodzie. Nie występują naturalnie
w środowisku. Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20listopada
2001 r. jest na liście priorytetowych substancji niebezpiecznych.
Tributylocyna była używana jako składnik przeciwporostowy w farbach okrętowych pokrywających
dna kadłubów oraz jako środek przeciwgrzybiczny w przemyśle tekstylnym i w wodnych systemach
chłodzących, także w papierniach i browarach. Ponadto była używana do konserwacji drewna. Jest
związkiem trwałym i pozostaje w środowisku przez długi czas.
W chwili obecnej stosowanie TBT jest zakazane lub wyraźnie ograniczone, niestety związki te
akumulują się w osadach dennych, gdzie pozostają przez długi okres, co wydłuża czas narażenia
organizmów wodnych na ich toksyczne działanie.
Związki TBT z łatwością sorbują się na cząstkach stałych i zanieczyszczają osady denne. Biodegradacja
zachodzi wolniej w osadach dennych niż w wodzie. TBT ulega w wodzie rozkładowi pod wpływem
światła (fotoliza) i mikroorganizmów (biodegradacja) na mniej toksyczne związki monoi dibutylocyny. Okres połowicznego rozpadu w wodzie waha się od kilku dni do kilku tygodni.
W warunkach beztlenowych w osadach dennych otwartych akwenów wodnych okres połowicznego
rozkładu wynosi od 1 do 2 lat oraz do dziesięciu razy dłużej w osadach dennych zgromadzonych np.
w portach, zatokach, zalewach.
Tributylocynie przypisuje się silne właściwości toksyczne, a także wpływ na cechy płciowe
organizmów morskich. Akumuluje się w organizmach ryb i innych organizmach wodnych.
Aspekty prawne
Historycznie, związki TBC stosowane były powszechnie jako biocydy lub pestycydy. Wszelkie możliwe
sposoby stosowania tributylocyny (TBC) i trifenylocyny (TFC) są w chwili obecnej odpowiednio
regulowane, tj. ograniczone lub zakazane w Unii Europejskiej i w Polsce. Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) zalicza związki tributylocyny do priorytetowych
substancji niebezpiecznych, co wymaga zaprzestania lub ograniczenia do zera emisji i strat w ciągu
20 lat. Rozporządzenie EC 782/2003 zakazało używania farb przeciwporostowych zawierających
organiczne związki cyny w systemach przeciwporostowych na statkach zarejestrowanych w UE od
1 lipca 2003 roku, a od 1 stycznia 2008 roku w stosunku do dowolnego statku wpływającego na wody
UE. Obecnie, zakaz stosowania organicznych związków cyny zapisany został w Załączniku XVII do
przepisów UE (EC) 1907/2006 na temat rejestracji, oceny i autoryzacji środków chemicznych (REACH),
które są stosowane we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni. Organicznych
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związków cyny nie można stosować jako biocydów w farbach w postaci niezwiązanej. Ponadto, nie
można ich wprowadzać na rynek lub stosować jako substancji przeciwporostowych w: wszelkich
statkach, niezależnie od ich długości, przeznaczonych do wykorzystania na drogach żeglugi morskiej,
przybrzeżnej, w estuariach, śródlądowych drogach wodnych i jeziorach; klatkach, pływakach, sieci
i wszelkich innych urządzeń lub wyposażenia stosowanego do hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków
lub innych bezkręgowców wodnych; instrumentów lub urządzeń zanurzonych całkowicie lub
częściowo w wodzie. Kolejna zmiana REACH nr 276/2010 wnosi ograniczenia dotyczące stosowania
organicznych związków cyny w produktach konsumpcyjnych. Od 1 lipca 2010 roku nie można
stosować trójpodstawionych organicznych związków cyny takich jak tributylocyna i trifenylocyna
w produktach, w których stężenie cyny, w dowolnej części, przekracza 0,1 % wagowo. Produkty,
które nie spełniają niniejszego wymogu, nie mogą być wprowadzane po tym terminie na rynek, za
wyjątkiem produktów już stosowanych w UE przed niniejszą datą. Od stycznia 2012 roku, podobne
zakazy wprowadzone zostaną w stosunku do związków dibutylocyny w mieszankach i produktach
oraz związkach dioktylocyny w niektórych produktach. Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych –zabrania stosowania związków tributylocyny w produktach biobójczych w UE od
1 września 2006 roku.
Również Międzynarodowa Organizacja Morska podjęła decyzje o międzynarodowym zakazie
stosowania farb przeciwporostowych zawierających TBC i TFC. Od 1 stycznia 2008 roku wszystkie
powłoki kadłubów statków pomalowane farbą przeciwporostową zawierającą TBT/TPhT zostaną
usunięte lub pokryte na stałe trwałymi powłokami.
Związane konwencje międzynarodowe to: Konwencja OSPAR, Helsińska i Konwencja Sztokholmska.
Trendy zmian emisji TBC do wód
Według PRTR wartość progowa uwolnień do wody i ziemi wynosi 1 kg/rok. TBT nie jest raportowana
z terenu Polski. Emisję TBC z obszaru wszystkich krajów raportujących uwolnienia do wód według
PRTR wykazuje 5 instalacji w 2011 roku i 3 instalacje w 2010 roku, w większości są to oczyszczalnie
ścieków (http://prtr.ec.europa.eu). Emisja TBC w 2011 roku jest znacząco wyższa niż ta z roku 2010.
Rysunek 23. Zmiany uwolnień do wód TBC z obszaru Europy według PRTR

Możliwości ograniczenie obecności związków TBC w środowisku
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Ponieważ stosowanie TBC jest obecnie poddane ścisłej kontroli (zakazane lub ograniczone), obecne
źródła zanieczyszczenia dotyczą głównie historycznego zanieczyszczenia Istnieje ryzyko, że osady,
zwłaszcza w stoczniach i portach, zawierają duże ilości TBC. Prace związane z pogłębianiem na
obszarach gdzie występują zanieczyszczone osady mogą prowadzić do uwalniania do wody dużych
ilości TBC.
Znaczne zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wód podczas prac związanych
z wydobywaniem zanieczyszczonych osadów (pogłębianie torów wodnych, nabrzeży, budowle
hydrotechniczne itp.) można uzyskać stosując odpowiednie metody technologiczne, pozwalające na
kontrolę zanieczyszczeń osadami w trakcie ich wydobywania. Stosuje się pogłębiarki wyposażone
w uszczelnione układy zbierające oraz w wielostanowiskowe układy monitoringu jako system
wczesnego ostrzegania.
Istnieje metoda stabilizacji osadów dennych jako alternatywa do bardzo kosztownego ich
składowania. większość technologii stabilizacji i zestalania posiada ograniczoną skuteczność
w przypadku związków organicznych i pestycydów. Jednakże metoda Cementu Portlandzkiego,
polegająca na innowacyjnym wytwarzaniu nowych spoiw/mieszanek (innych niż lub w połączeniu
z cementem) z użyciem lub bez wykorzystania dodatków, testowana w skali pilotażowej
i pełnoprodukcyjnej, wykazała znaczne ograniczenie wymywalności związków organicznych
z ustabilizowanego zanieczyszczonego osadu, w porównaniu do osadu zanieczyszczonego. Powstały
produkt może być wykorzystany jak materiał budowlany, na przykład podczas budowy nabrzeży,
fundamentów budynków, podłoża parkingów lub zamknięcia zanieczyszczonego stałego osadu na
wysypiskach.
Oczyszczalnie komunalne są poważnym źródłem zanieczyszczenia TBC. Po przejściu standardowego
procesu oczyszczania ich ilość zostaje mocno zmniejszona. Osady ściekowe powinny być badane na
zawartość tych związków a ich ponowne wykorzystanie powinno być kontrolowane aby nie
spowodować wtórnego zanieczyszczenia środowiska.
Oktylofenole (CAS 1806-26-4)

Stosowane w przemyśle tekstylnym oraz produkcji etoksylantów.
Należą do grupy związków - alkilofenoli. Związek 4-tert-oktylofenol jest jednym z przedstawicieli tej
grupy o numerze CAS 140-66-9. Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE
z 20listopada 2001 r. jest na liście substancji priorytetowych. Oktylofenole znajdują się w wielu
produktach: wyrobach z gum, detergentach, niejonowych substancjach powierzchniowo czynnych,
antyoksydantach, pestycydach, środkach bakteriobójczych, barwnikach, klejach. Używane są
w produkcji żywic fenolowo formaldehydowych.
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Oktylofenole są toksyczne dla środowiska, a szczególnie dla środowiska wodnego. W środowisku
ulegają łatwo rozpadowi na jeszcze bardziej szkodliwe związki. Łatwo ulegają bioakumulacji
i zaburzają gospodarkę hormonalną zwierząt wodnych. Są bardzo trwałe w środowisku i mogą być
transportowane na dalekie odległości od źródła ich uwolnienia.
Aspekty prawne
Do 2013 nie były wdrożone żadne ograniczenia dotyczące 4-tert-oktylofenolu oraz jego związków
oksyetylenowanych. W ramach Konwencja w Oslo i Paryskiej, dotyczącej Ochrony Środowiska
Wodnego Północno-wschodniego Atlantyku (OSPAR, 1992 r.) 4-tert-oktylofenol został uznany za
substancję w ramach działań priorytetowych dotyczących środowiska morskiego. Jedyne akty prawne
UE odnoszące się do oktylofenoli to Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 roku, ustanawiająca ramy działań Wspólnotowych w obszarze polityki wodnej
oraz Dyrektywa 2008/105/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 roku na temat
norm jakości środowiska w obszarze gospodarki wodnej, zmieniająca i uchylająca Dyrektywy Rady
82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC oraz zmieniająca Dyrektywę
2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady.
Trendy zmian emisji oktylofenoli
Według PRTR wartość progowa uwolnień do wód wynosi 1 kg/rok. W Europie jest zarejestrowanych
46 instalacji uwalniających oktylofenole. Większość uwolnień pochodzi z miejskich oczyszczalni
ścieków, produkcji chemikaliów i żeliwa, obróbki metali i plastiku z użyciem elektrochemicznych bądź
chemicznych procesów. Brak jest informacji o użytkowaniu tych związków w Polsce.
Z obszaru Polski tylko jedna miejska oczyszczalnia ścieków w Opolu raportowała uwolnienia tych
związków do PRTR w 2011 roku. Z powodu braku danych o emisjach z obszaru Polski oraz z racji
powszechnej obecności tego zanieczyszczenia w środowisku, do pokazania zmian emisji do wód
wykorzystano dane z PRTR raportowane przez kraje europejskie (http://prtr.ec.europa.eu). W roku
2011 emisję do wód wykazało 46 instalacji, w wysokości 673 kg/rok. Dane PRTR wskazują na znaczące
zmnieszenie emisji tych substancji do wód.
Rysunek 24. Emsja oktylofenoli do wód z obszaru Europy według PRTR
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Ograniczanie obecności w środowisku
Oktylofenole są uwalniane do środowiska głównie przez oczyszczalnie ścieków przemysłowych
i komunalnych. Emisję oktylofenoli ze źródeł punktowych można skutecznie kontrolować w instalacji,
stosując odpowiednie środki technologiczne lub wprowadzając zamienniki, które w mniejszym
stopniu zanieczyszczają środowisko.
Do najbardziej skutecznych metod oczyszczania ścieków przemysłowych, poza tradycyjnymi
technikami biologicznymi i mechanicznymi, można zaliczyć: stosowanie wstępnego oczyszczania
ścieków, stosowanie bioreaktorów membranowych, sorpcję na węglu aktywnym lub zeolitach,
degradację fotolityczną, głębokie utlenianie. Należy pamiętać, że związki mogą nadal pozostawać
w osadach i wówczas osady należy utylizować np. poprzez procysy termiczne . Użytkowanie osadów
ściekowych w rolnictwie musi być poprzedzone ich analizą na obecność oktylofenoli.
Jednak najskuteczniejszym sposobem ograniczenia oktylofenoli w środowiska jest zastąpienie tych
związków innymi związkami lub zmiana procesu produkcji.
Nonylofenole (CAS: 698081-86-7, wzór sumaryczny C15H24O, synonim NF)

Stosowane w Polsce jako środki powierzchniowo czynne i emulgatory.
Nonylofenole są substancjami ciekłymi, nierozpuszczalnymi w wodzie. Na mocy decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. z nalazły się na liście substancji
priorytetowych. W Europie używane są głównie do produkcji etoksylanów nonylofenolowych
(substancje powierzchniowo czynne). Stosowane są jako dodatki do farb, klei i pestycydów, środków
czyszczących, w lekach jako środki powierzchniowo czynne, do produkcji żywic fenolowo –
formaldehydowych (papier do kopiowania, opony, spoiwa, tusze drukarskie, w przetwórstwie
tekstylnym, drzewnym i produkcji stali). Mogą być uwalniane do środowiska podczas procesów
produkcyjnych oraz gdy produkty, w których są zawarte ulegają degradacji w środowisku. Brak jest
naturalnych źródeł powstawania tych związków.
Nonylofenole są bardzo toksyczne dla środowiska i bardzo trwałe w środowisku. Mogą powodować
długotrwałe zmiany, szczególnie z powodu łatwej akumulacji w organizmach wodnych oraz tkankach
ptaków - powodują zaburzenia gospodarki hormonalnej, co może powodować inne problemy
zdrowotne.
Aspekty prawne
Dyrektywa 2003/53/EC Parlamentu Europy i rady z dnia 18 czerwca 2003 roku zmieniająca po raz
26 Dyrektywę Rady 76/769/EEC dotyczącą ograniczeń związanych z wprowadzaniem na rynek
i stosowaniem niektórych niebezpiecznych substancji i preparatów (nonylfenol, nonylfenolowe
związki oksyetylenowane i cement) spowodowała, że od 2005 roku, stosowanie tych związków jest
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ograniczone. Związków nie można wprowadzać na rynek ani też używać jako substancji bądź
składników preparatów w stężeniach równych lub przekraczających 0,1% wagowo w przemyśle
tekstylnym i skórzanym, metalowym, domowych i przemysłowych środków do czyszczenia, za
wyjątkiem przypadków ich użycia w układach zamkniętych. Niniejsze ograniczenie dotyczy również
przemysłu ścieru drzewnego i papierniczego, kosmetyków i pestycydów oraz biocydów.
Ograniczenia wprowadzono także w Załączniku XVII przepisów (REACH) - (EC) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji
i ograniczania środków chemicznych, jeżeli nonylofenole są stosowane w domowych środkach
czyszczących, emulgatorach podczas udoju, produkcji ścieru drzewnego i papieru.
Trendy zmian emisji nonylofenoli do środowiska
Uwolnienia progowe według PRTR to 1 kg/rok do wód i 1 kg/rok do ziemi. W 2011 roku uwolnienia
do środowiska raportowało 259 instalacji z obszaru Europy, z czego do wód 258 (głównie
oczyszczalnie miejskie) w wysokości 37200 kg/rok i jedna do ziemi – 1,4 kg/rok. Z obszaru Polski
raport uwolnień do wód z oczyszczalni przemysłowej złożyła jedna instalacja PCC Rokita SA w Brzegu
Dolnym z (produkcja związków chemicznych).
Zmiany w uwolnieniach do wód można zobrazować na przykładzie instalacji raportujących do PRTR
z obszaru UE (http://prtr.ec.europa.eu). W ciągu ostatnich lat, widoczny jest znaczny spadek
wykorzystania nonylofenoli w krajach UE, co spowodowało ograniczenie poziomu ich emisji do
środowiska.
Rysunek 25. Uwolnienia nonylofenoli do wód z obszaru krajów raportujących do PRTR
w latach 2007 – 2011

Ograniczanie emisji do wód
Nonylofenole mogą być obecne w wielu produktach stosowanych przez człowieka. Przedostają się do
środowiska wodnego głównie ze ściekami z oczyszczalni przemysłowych, ściekami komunalnymi oraz
spływami powierzchniowymi (pestycydy i szlamy z przemysłu celulozowego i papierniczego
wykorzystywane w rolnictwie).
Usuwanie nonylofenoli w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków uznaje się za wystarczająco
skuteczne. Nonylofenole ulegają rozpadowi i sorpcji w osadach ściekowych i nawet 95% nonylofenoli
jest usuwanych w ten sposób. Około 75% przechodzi jednak do osadów, które powinny być badane
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przed ich zastosowaniem i w razie stwierdzenia wysokich zawartości nonylofenoli utylizowane
w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Skuteczne metody oczyszczania ścieków, poza tradycyjnymi
technikami - biologicznymi i mechanicznymi mogą polegać na: wstępnym oczyszczaniu ścieków,
zastosowaniu bioreaktorów membranowych, sorpcji na węglu aktywnym lub zeolitach, pogłębiony
oczyszczanie utleniającym.
Ftalan di-2-etyloheksylu (CAS: 117-81-7, wzór sumaryczny C24H38O4, synonim DEHP )

Stosowany w Polsce głównie do produkcji polimerów i rozpuszczalnik klejów, żywic, lakierów.
DEHP na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jest
na liście substancji priorytetowych. Należy do grupy związków o nazwie ftalany. Oddziaływanie DEHP
na organizm człowieka nie jest dokładnie zbadane. Jest to związek bardzo trwały w środowisku
i łatwo ulega bioakumulacji. Wpływa na system gospodarki hormonalnej zwierząt.
Ftalan di-2-etyloheksylu jest stosowany głównie jako plastyfikator tworzyw sztucznych, przede
wszystkim polichlorku winylu (PCW), a oprócz tego jako rozpuszczalnik żywic, lakierów i klejów. DEHP
może uwalniać się do środowiska poprzez wypłukiwanie z produktów, które je zawierają oraz ze
składowisk odpadów.
Aspekty prawne
Rozporządzenie REACH 1907/2006 kwalifikuje ten ftalan jako substancję stwarzającą zagrożenie dla
środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem REACH, DEHP w lutym 2011 roku została włączona do
załącznika XIV stanowiącego listę substancji podlegających autoryzacji, czyli procedurze udzielania
zezwoleń na zastosowania, natomiast załącznik XVII zabrania stosowania DEHP w zabawkach
i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci w stężeniu wyższym niż 0,1% (z miękkiego PCV). Oprócz
ograniczeń wynikających z rozporządzenia REACH są inne akty prawne nakładające pewne zakazy na
DEHP, oczywiście Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE), która porusza ograniczenie DEHP
w ujęciu środowiskowym, w tym eliminację DEHP w wodach powierzchniowych, a także Dyrektywa
RoHS (2002/95/EC), mająca na celu ograniczenie DEHP w urządzeniach elektronicznych.
Wprowadzenie ograniczeń dotyczy w głównej mierze od przetwórców DEHP oraz producentów
wyrobów gotowych, zawierających DEHP.
Trendy zmian emisji DEHP
Według PRTR wartość progowa uwolnień do powietrza wynosi 10 kg/rok, do wód 1 kg/rok, do ziemi
1 kg/rok. Z obszaru Europy raportowane były uwolnienia do wód dla 287 instalacji, a główne ładunki
pochodzą z miejskich oczyszczalni ścieków (w sumie 31600 kg/rok).
Według danych PRTR (http://prtr.ec.europa.eu) uwolnienia do wód w Polsce wykazują cztery
instalacje. Zmiany emisji do wód w latach 2007 – 2011 wykazują spadek po roku 2007 i następnie
powolny wzrost.
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Rysunek 26. Zmiany uwolnień do wód DEHP z obszaru Polski według PRTR

Natomiast raportowana do PRTR emisja do wód z obszaru Europy wykazuje znaczącą tendencję
wzrostową (w roku 2011 raport do PRTR złożyły 287 instalacje). Odwrotne zmiany wykazują emisje
do powietrza, dla obszaru Polski emisja DEHP wykazuje znaczący wzrost w 2011 rok, natomiast
emisja z obszaru Europy wyraźną tendencję malejącą.
Rysunek 27. Zmiany uwolnień do wód DEHP z obszaru Europy według PRTR
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Rysunek 28. Zmiany uwolnień do powietrza DEHP z obszaru Polski według PRTR

Rysunek 29. Zmiany uwolnień do powietrza DEHP z obszaru Europy PRTR

Możliwości ograniczenia występowania DEHP w środowisku
DEHP łatwo uwalnia się do środowiska poprzez wypłukiwanie z produktów, które je zawierają oraz ze
składowisk odpadów, łatwo sorbuje się w osadach.
Właściwości DEHP i powszechność jego stosowania powodują, że jednym z głównych źródeł
zanieczyszczeń są oczyszczalne przemysłowe oraz oczyszczalnie komunalne. Ograniczenie ich
ładunków do wód można osiągnąć poprzez wprowadzenie BAT w procesach produkcyjnych oraz
zastosowanie rozwiązań technologicznych zapewniających usuwanie ftalanów ze ścieków. Mogą być
to procesy utleniania chemicznego przed oczyszczaniem biologicznym. DEHP jest łatwo
zatrzymywany w osadach z oczyszczalni ścieków i dlatego należy kontrolować te osady, szczególnie
przed wykorzystaniem w rolnictwie. Jednak najskuteczniejszą i najbardziej efektywną metodą
ograniczenia ftalanów w środowisku jest zastąpienie tych związków przez inne substancje.
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Chlorfenwinfos (CAS: 207-432-0, wzór sumaryczny C12H14Cl3O4P )

Jest to związek, który na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20
listopada 2001 r. jest na liście substancji priorytetowych.
Chlorfenwinfos jest pestycydem fosforoorganicznym, stosowanym jako środek ochrony w uprawach
warzyw oraz od ochrony płatków zbożowych i ziaren. Jest także używany do zwalczania komarów
przenoszących malarię. Nie stwierdzono oddziaływania niskich stężeń występujących w środowisku
na organizm ludzki. Natomiast jest toksyczny dla środowiska naturalnego, chociaż w glebie i w wodzie
rozkłada się na mniej toksyczne substancje to może powodować długo trwające negatywne skutki.
Według PRTR wielkości graniczne uwolnień do wód i ziemi wynoszą po 1 kg/rok. W Europie raportują
uwolnienia do wód jedynie dwie francuskie miejskie oczyszczalnie ścieków, w ilości 3,91 kg.
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (CAS: 608-73-1, wzór sumaryczny C6H6Cl6)

Jest to związek, który na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20
listopada 2001 r. jest na liście substancji priorytetowych niebezpiecznych. Nie istnieje w środowisku
jako substancja pochodzenia naturalnego.
Istnieje sześć form izomerycznych heksachlorocykloheksanu (używany skrót nazwy to HCH), z czego
najbardziej popularny jest g-HCH (lindan) z powodu jego użytkowania jako insektycydu w ochronie
drzew. Należy do grupy TZO – trwałych związków organicznych.
Kraje Unii Europejskiej wyraziły zgodę na całkowity zakaz użytkowania tego środka. Stężenia jakie
stwierdza się w środowisku nie są groźne dla człowieka. Nie ma pewności, że HCH jest związkiem
kancerogennym. Lindan może powodować znaczące szkody dla środowiska wodnego, szczególnie dla
owadów i ichtiofauny. Jest związkiem trwałym. Łatwo akumuluje się w tkance tłuszczowej ryb i w ten
sposób może przemieszczać się w środowisku na znaczne odległości od miejsca zanieczyszczonego.
Według PRTR graniczna wielkość uwolnień do powietrza wynosi 10 kg/rok, do wód 1 kg/rok i do ziemi
także 1 kg/rok. W Europie istnieje 5 instalacji, które w 2011 roku raportowały uwolnienia do wód
w wysokości 4600 kg/rok , głównie z procesów termicznego pozyskiwania energii i innych procesów
spalania.
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W Polsce był szeroko stosowany od 1940 r. jako insektycyd w rolnictwie, domu, ochronie drewna
i tkanin. Zakaz jego stosowania w ochronie drewna obowiązuje od 2006 roku.
Endosulfan (CAS: 115-29-7, wzór sumaryczny C9H6Cl6O3S)

Endosulfan jest mieszaniną dwóch izomerów alfa i beta. Jest to związek, który na mocy decyzji
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jest na liście substancji
priorytetowych niebezpiecznych. Jest użytkowany jako środek owadobójczy i roztoczobójczy do
ochrony zbóż. Nie ma naturalnych źródeł tego związku w środowisku. Występujące w środowisku
stężenia nie zagrażają człowiekowi. Długotrwałe oddziaływanie wyższych stężeń może oddziaływać
na krew, mózg, płuca, wątrobę, nerki i rozrodczość oraz powodować zaburzenia endokrynologiczne.
Endosulfan jest bardzo toksyczny dla środowiska naturalnego, szczególnie dla ryb, wykazując
długotrwałe negatywne oddziaływanie. W dużych stężeniach uszkadza rośliny. Jest związkiem
trwałym i dobrze wiąże się z glebą. Jednak nie jest uznawany za substancję mogącą mieć szkodliwe
oddziaływanie na środowisko w skali globalnej.
Wielkości progowe uwolnień do wód i ziemi według PRTR wynoszą po 1 kg/rok. W Europie w roku
2011 był raportowany przez jedną instalację (przemysłową oczyszczalnię ścieków) odprowadzającą
endosulfan w ilości 3 kg/rok.
Diuron (CAS: 206-354-4, C9H10Cl2N2O)

Diuron jest środkiem ochrony roślin, stosowany jest przed wzrostem zbóż. Jest to związek, który na
mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jest na liście
substancji priorytetowych. Stężenia występujące w środowisku nie są niebezpieczne dla człowieka.
Jednak oddziaływanie wysokich stężeń może oddziaływać na krew i powodować raka. Jest
zakwalifikowany do substancji bardzo toksycznych dla środowiska wodnego i powoduje długotrwałe
negatywne skutki. W powietrzu ulega degradacji w ciągu kilku dni. W płytkiej nasłonecznionej wodzie
także ulega rozpadowi w ciągu kilku dni. Bardzo dobrze wiąże się z glebą i może w niej przetrwać
miesiące, a nawet lata. Nie jest uznawany za substancję mogącą mieć szkodliwe oddziaływanie na
środowisko w skali globalnej.
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Uwolnienia progowe do wód i ziemi zgodnie z PRTR wynoszą po 1 kg/rok. W 2011roku 110 instalacji
raportowało uwolnienia diuronu do wód z obszaru Europy, głównie z miejskich oczyszczalni ścieków,
w ilości 1110 kg/rok. Nie była zgłoszona żadna instalacji z obszaru dorzecza Odry.
Trichlorometan (CAS: 67-66-3, wzór sumaryczny CHCL3)

Trichlorometan (chloroform) jest cieczą lotną, o charakterystycznym zapachu. Należy do grupy
lotnych związków organicznych (LZO). Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2455/2001/WE z 20listopada 2001 r. jest na liście substancji priorytetowych.
Jest substancją używana w rozpuszczalnikach i do produkcji pestycydów. Głównie ulatnia się do
atmosfery. Uwolniony do ziemi lub wód łatwo odparowuje do powietrza. Nie występuje naturalnie
w środowisku.
Oddziaływanie na człowieka stężeń śladowych w środowisku nie powoduje żadnych efektów.
Natomiast narażenie na wysokie stężenia może powodować uszkodzenia skóry, wątroby i systemu
nerwowego. Uwolniony do wód nie ulega bioakumulacji. Uwolniony do powietrza reaguje z innymi
zanieczyszczeniami powietrza powodując powstawania szkodliwego dla środowiska ozonu w niskich
warstwach atmosfery.
Zgodnie z PRTR progowe uwolnienia do powietrza wynoszą 50 kg/rok i do wód 10kg/rok. Uwolnienia
chloroformu w 2011 roku raportowano z obszaru Europy z 15 instalacji do powietrza (głównie
z instalacji termicznego pozyskiwania energii oraz spalarni) w wysokości 170000 kg/rok i z 44 do wód
(głównie z miejskich oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, produkcji
substancji chemicznych) w wysokości 2 750000 kg/rok.
W Polsce raport do PRTR złożyły w 2011 roku 4 instalacje, z których sumaryczne uwolnienie do wód
wynosi 28,6 kg, głownie są to miejskie oczyszczalnie ścieków i instalacje do produkcji nawozów. Brak
jest instalacji powyżej dozwolonych progów uwolnień na obszarze dorzecza Odry.
Chlorpyrifos (CAS: 2921-88-2, wzór sumaryczny C9H11Cl3NO3PS)

Chlorpyrifos na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001
r. jest na liście substancji priorytetowych. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Nie występuje w sposób
naturalny w środowisku.

95

Należy do pestycydów fosforowych i jest użytkowany jako zarówno w gospodarstwach
indywidualnych jak i przy produkcji rolnej w dużej skali. Jego użytkowanie w gospodarstwach
indywidualnych zmniejsza się na skutek dobrowolnej rezygnacji z tej substancji. Jednak jest jeszcze
użytkowany wraz cieczami olejowymi do ochrony zbóż i hodowli zwierząt przed szkodnikami
i pasożytami. Do środowiska dostaje się podczas jego używania jako insektycydu.
Stężenia na poziomie tła w środowisku nie wpływają na zdrowie ludzi. Przy dużych stężeniach mogą
wpływać na system nerwowy. Chlorpyrifos może być bardzo toksyczny dla środowiska wodnego,
szczególnie dla organizmów żywych i jego negatywne działanie jest długofalowe. Jednak tylko
niewielka część tego słabo rozpuszczalnego związku dociera do wód. Większa część wyparowuje
z powierzchni, na której był użyty do powietrza. Chlorpyrifos nie ma zdolności migrowania z obszaru
gdzie był uwalniany gdyż dobrze wiąże się z glebą. W wodzie, powietrzu i glebie rozpada się pod
wpływem światła, działania bakterii oraz na skutek reakcji chemicznych. Związek ten nie jest
rozważany jako zanieczyszczenie mające znaczenie globalne.
Zgodnie z PRTR wartości progowe uwolnień do wód i ziemi wynoszą po 1 kg/rok. Z obszaru Polski do
PRTR nie są raportowane żadne uwolnienia. Natomiast z obszaru Europy w 2011 roku dane
o emisjach do wód raportowane były z 2 instalacji, w ściekach z przemysłu chemicznego oraz
w miejskiej oczyszczalni ścieków, w ilości 10,7 kg/rok.
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VIII. Serwis mapowy
W ramach realizacji zadania został wykonany serwis mapowy do prezentacji, edycji i raportowania
danych dotyczących wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń,
dla których określone zostały środowiskowe normy jakości (EQS).
Rysunek 30. Okno główne serwisu mapowego

Serwis mapowy został wykonany w sposób umożliwiający włączenie go do infrastruktury
informatycznej Zamawiającego opartej o środowisko wirtualne Windows Server 2008, Microsoft IIS 7,
bazę danych Microsoft SQLServer 2008 i ArcGIS Server 10 Standard. Aplikacja internetowego serwisu
mapowego została wykonana w technologii JavaScript (JS). Zarówno aplikacja „web” jak i sama baza
danych umożliwia płynną skalowalność i rozbudowę w miarę zmieniających się podstaw prawnych
dotyczących przedmiotu opracowania.
Serwis mapowy zapewnia następujące funkcjonalności związane z prezentacją i przeglądaniem
danych oraz funkcje nawigacyjne:


funkcja powiększenie,



funkcja pomniejszenie,



funkcja przesuwanie,



funkcja identyfikacja,

97



funkcja poprzedni/następny widok mapy – funkcja umożliwiająca poruszanie
się po kolejno wyświetlanych przez użytkownika zakresach mapy. Przycisk „poprzedni” wraca
do wcześniej wyświetlonego widoku, a „następny” do kolejnych,



funkcja wyboru skali – funkcja umożliwiająca przy pomocy menu rozwijalnego wybór
przedziału skalowego pozwalający na szybkie przejście do oczekiwanego zakresu skalowego,

Wybór funkcji związanych z przeglądaniem danych następuje z poziomu paska narzędziowego
znajdującego się na belce okna mapy.
Rysunek. 31. Pasek narzędzi w serwisie mapowym

Dodatkowo w serwisie mapowym zostały dodane funkcje ułatwiające użytkownikowi nawigację po
prezentowanych danych:


funkcja okno podglądu – funkcja ma za zadanie ułatwić orientację na mapie, umożliwia
wyświetlenie dodatkowego okna zawierającego ogólniejszy widok od bieżącego widoku okna
mapy,



funkcja nawigator – funkcja wyświetlająca pionowy suwak pozwalający na szybkie przejście
do oczekiwanego zakresu skalowego. Przyciski „strzałka do góry” i „strzałka w dół” na górze
i dole suwaka działają analogicznie do opisanych funkcji „powiększ” i „pomniejsz”.
Rysunek 32. Okno podglądu serwisie mapowym.
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Rysunek 33. Suwak funkcji „nawigator” w serwisie mapowym

Serwis mapowy pozwala na dostosowanie zawartości okna mapy. Użytkownik może dokonać
modyfikacji zawartości okna mapy poprzez wybór w panelu „Warstwy” widoczności dla
poszczególnych warstw i podkładów.
Rysunek 34. Wybór widoczności warstw w serwisie mapowym
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Sposób zobrazowania poszczególnych danych przestrzennych w serwisie mapowym został określony
w panelu „Legenda”.
Rysunek 35. Wyświetlanie legendy dla serwisu mapowego.

Dodatkowe funkcjonalności w serwisie mapowym.
Serwis mapowy dostarcza użytkownikowi funkcjonalności pozwalającej na drukowanie okna mapy
wraz z legendą.
Rysunek 36. Wybór funkcji „Wydrukuj” w serwisie mapowy

Użytkownik serwisu mapowego ma również możliwość skorzystania z następujących narzędzi
dodatkowych:




funkcja pomiaru odległości,
funkcja pomiaru powierzchni,
funkcja określania współrzędnych punktu.
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Rysunek 37. Rys. x Wybór narzędzia „Zmierz” w serwisie mapowy

Rysunek 38. Wyboru funkcji w oknie dialogowym narzędzia „Zmierz”

Wyszukiwanie danych w serwisie mapowym.
Serwis mapowy pozwala na wyszukiwanie danych poprzez wpisanie interesującej użytkownika frazy
w polu zlokalizowanym na górnej belce serwisu mapowego. Obiekty pasujące do podanej przez
użytkownika frazy są wyświetlane w panelu „Wyniki wyszukiwania”.
Rysunek. 39. Funkcja wyszukiwania w serwisie mapowym
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Rysunek 40. Przykładowe wyniki działania funkcji wyszukiwania w serwisie mapowym

Dodatkowo została zaimplementowana funkcja wyszukiwania dla poszczególnych typów obiektów
zawartych w serwisie mapowym. Zostały one pogrupowanych w następujące grupy tematyczne:







Zrzuty,
PPK,
JCWP,
SCWP,
Administracja,
MPHP.

Wybór grup obiektów następuje z menu dostępnego na pasku narzędziowym serwisu mapowego.

Rysunek 41. Wyszukiwanie obiektów poprzez zapytania predefiniowane
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Wyniki wyszukiwania obiektów są wyświetlane w serwisie mapowym w panelu „Wyniki
wyszukiwania”.
Rysunek 42. Wyniki wyszukiwania kart charakterystyk cieku.

Edycja danych w serwisie mapowym
W serwisie mapowym została zapewniona następująca funkcjonalność związana z edycją danych
przestrzennych:


wstawianie obiektów,



wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy,



usuwanie obiektów,



przesuwanie obiektów,



selekcję obiektów.

Edycja danych jest dostępna poprzez wybór opcji zawartych w panelu „Edycja” serwisu mapowego.
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Rysunek 43. Panel edycji obiektów w serwisie mapowym

Serwis mapowy zapewnia użytkownikowi możliwość wstawiania obiektów na dwa sposoby:



ręczne wstawianie punktu za pomocą kliknięcia w oknie mapy,
wstawianie punktu za pomocą współrzędnych.

Użytkownik serwisu mapowego może wstawiać punkt za pomocą współrzędnych w następujących
układach: WGS84, PUWG 1992, PUWG 2000.
Rysunek 44. Wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych.
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Rysunek 45. Wstawianie nowego obiektu w serwisie mapowym

Rysunek 46. Edycja atrybutów wstawianego obiektu.

Generowanie raportów w serwisie mapowym
Serwis mapowy pozwala na automatyczne generowanie raportów dotyczących punktowych źródeł
zanieczyszczeń dla obszaru regionu, województwa, powiatu, gminy, Jednolitej Części Wód wraz z
możliwością ich wydruku.
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Rysunek 47. Wybór raportu w serwisie mapowym

Rysunek 48. Raport dla JCWP

Generowanie kart charakterystyk w serwisie mapowym
Serwis mapowy pozwala na przeglądanie kart charakterystyk dla punktowych źródeł zanieczyszczeń.
Karta charakterystyki jest automatycznie generowana na podstawie utworzonej bazy danych.
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Rysunek. 49. Wybór punktowego źródła zanieczyszczeń dla którego ma zostać wyświetlona karta
charakterystyk

Rysunek 50. Karta charakterystyk dla wybranego punktowego źródła zanieczyszczeń

Generowanie wykazów w serwisie mapowym
Serwis mapowy pozwala na wyświetlenie następujących wykazów:
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wielkości emisji substancji priorytetowych,
wielkości stężeń substancji priorytetowych.

Wybór poszczególnych wykazów następuje z menu zlokalizowanego na pasku narzędziowym serwisu
mapowego.
Rysunek 51. Wybór wykazów w serwisie mapowym

Rysunek 52. Wykaz stężeń substancji priorytetowych dostępny w serwisie mapowym
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IX. Metodyka tworzenia kart charakterystyki źródeł zanieczyszczeń
Do stworzenia kart charakterystyki źródeł zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych emisji
substancji priorytetowych, wykorzystano dostępne dane m.in. automonitoringu podmiotów
gospodarczych, Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, bazy EKOINFONET oraz
pozwoleń wodno-prawnych i zintegrowanych. Na ich podstawie określono wielkość emisji oraz
położenie źródła w przestrzeni geograficznej poprzez przypisanie współrzędnych X i Y w układzie
PUWG 2000. Dane o emitowanych substancjach oraz wielkości emisji, zostały zestawione w bazie
danych, z której serwis poprzez zapytanie w języku SQL tworzy kartę charakterystyki.

X. Metodyka tworzenia kart charakterystyk JCWP
Źródłem danych kart charakterystyki stężenia substancji priorytetowych w Jednolitych Częściach Wód
Powierzchniowych (JWCP), były wyniki badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska wykonywane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Szczecinie,
Gdańsku i Zielonej Górze. Dodatkowo wykorzystano informacje udostępnione przez RZGW
w Szczecinie m.in. przepływy i lokalizację wodowskazów oraz inne związane tematycznie z zadaniem
np. lokalizację obszarów chronionych. Informacje te zestawione w bazie danych posłużyły do
generowania kart charakterystyki poprzez zaimplementowane w aplikacji zapytanie SQL i wizualizacje
za pomocą języka html i JavaScript.

XI. Metodyka tworzenia wykazów emisji substancji priorytetowych
Wykaz emisji substancji priorytetowych wykonano na podstawie zebranych danych pochodzących
m.in. automonitoringu podmiotów gospodarczych, Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń, bazy EKOINFONET oraz pozwoleń wodno-prawnych i zintegrowanych. Na ich
podstawie zestawiono wielkość emisji oraz okres w którym ona nastąpiła. Następnie za pomocą
wykonanej aplikacji zestawiono ją w zależności od położenia emitora w przestrzeni geograficznej ze
szczególnym uwzględnieniem JCWP.

XII. Metodyka tworzenia wykazów stężeń substancji priorytetowych
Wykaz stężeń substancji priorytetowych wykonano na podstawie zestawień kart charakterystyki oraz
tabel zawierających wyniki analiz stężeń substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych. Za
pomocą zapytań w języku SQL ustalono stężenia średnioroczne w poszczególnych punktach
pomiarowo kontrolnych, wraz z podaniem wartości stężeń minimalnych i maksymalnych oraz
stosowanych w danym okresie granic oznaczalności.
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XIII. Podsumowanie
Celem pracy było sporządzenie wykazów wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz
innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości dla regionów
wodnych na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Przedmiotowy wykaz stanowi element dokumentacji planistycznej sporządzanej przez Dyrektora
RZGW w Szczecinie dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami. Realizacja pracy wynikała
z art. 113 ust. 3 pkt 1a ustawy Prawo wodne i stanowiła wypełnienie zaleceń art. 5 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EC w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie
polityki wodnej.
W celu oceny wielkości emisji substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały
określone środowiskowe normy jakości (SP) przeprowadzono ranking ich występowania, w oparciu
o dane o emisjach do wód z obszaru Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dane
do rankingu z lat 2010 – 2012 pochodziły z baz danych znajdujących się w posiadaniu Wojewódzkich
Inspektoratów Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gdańsku i Zielonej Górze, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowego Rejestru Transferu i Uwalniania
Zanieczyszczeń oraz z danych zawartych w pozwoleniach wodno-prawnych i zintegrowanych.
Rankingiem objęto 67 obiektów wykazujących uwolnienia SP do wód powierzchniowych, które
wyłoniono z listy 506 obiektów. Wśród 506 obiektów aż 345 odprowadzało ścieki do kanalizacji.
Ranking stężeń SP przeprowadzono na podstawie wyników badań SP w wodach rzek, jezior, wód
przejściowych i przybrzeżnych, uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
realizowanego przez WIOŚ w Szczecinie, Gdańsku oraz Zielonej Górze oraz wyników oznaczeń
wykonanych na potrzeby opracowania „Analiza występowania substancji priorytetowych
w ekosystemach wodnych (etap II)” Ekoekspert Sp.o.o. Warszawa 2009. Wzorując się na
„Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w sprawie wykonania weryfikacji
oceny jednolitych części wód powierzchniowych (rzek, zbiorników zaporowych, wód przejściowych
i przybrzeżnych) za lata 2010, 2011 i sporządzenia oceny dla JCW ww. kategorii za rok 2012”
wykorzystano wszystkie wyniki badań uzyskane przy zastosowaniu metod analitycznych o granicy
oznaczalności mniejszej lub równej 100% średniorocznej wartości EQS. Zasadę taką wprowadzono
w celu wykorzystania możliwie największej ilości posiadanych wyników badań, chociaż wymagania
odnośnie granicy oznaczalności określone w Dyrektywie Komisji z 31 lipca 2009r. ustanawiającej, na
mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie
analizy i monitorowania stanu chemicznego wód, są ostrzejsze i wynoszą 30% EQS.
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Wnioski
Ewidencja uwolnień substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone
zostały środowiskowe normy jakości (SP) do wód z punktowych źródeł zanieczyszczeń, na
podstawie danych z lat 2010 – 2012 wykazała, że raportowaniem objętych było 18 substancji.
Głównie były to metale: rtęć, kadm, nikiel i ołów. Podstawowymi źródłami emisji tych metali są
duże oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz przemysłowych, posiadające pozwolenia
zintegrowane i jednocześnie zobligowane do raportowania uwolnień do wód zgodnie
z rozporządzeniem PRTR.
Pozostałe (poza metalami) raportowane SP to: trichlorobenzen, 1,2 dichloroetan, trichlorometan,
pentachlorofenol, tetrachlorometan, trichloroetylen aldryna, dieldryna, eldryna, izodryna,
tetrachloroetylen, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, heksachlorocykloheksan. Informacje
dotyczące uwolnień tych substancji uzyskano jedynie od 4 użytkowników środowiska (3 oczyszczalnie
przemysłowe i jedna oczyszczalnia komunalna).
Dane o emisjach pozostałych substancji z listy SP nie były możliwe do pozyskania, co nie oznacza, że
emisja tych substancji do wód wraz ze ściekami z oczyszczalni nie miała i nie ma miejsca. Powodem
jest brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących obowiązku identyfikowania wszystkich
substancji z listy SP w odprowadzanych ściekach.
Ranking występowania SP w 4 kategoriach wód powierzchniowych (łącznie 65 JCW) na obszarze
RZGW w Szczecinie na podstawie wyników z lat 2010 – 2012 wykazał obecność 17 substancji, których
stężenia przekraczały średnioroczne wartości EQS. Na podstawie wyników z lat 2008-2009
stwierdzono występowanie 3 kolejnych substancji. Tak więc łącznie zidentyfikowano 20 SP.
Czternaście tych substancji zostało w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE
określonych jako priorytetowe substancje niebezpieczne, dla których należy wprowadzić niezbędne
środki w celu zaprzestania lub stopniowego eliminowania ich emisji, zrzutów i strat.
Wśród 20 SP, których stężenia przekraczały średnioroczne wartości EQS, dla 14 substancji wysokie
stężenia stwierdzono w więcej niż jednej JCW. Były to: 7 substancji należących do WWA
(benzo(g,h,i)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren,
benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten,
benzo(a)piren, fluoranten, antracen), bromowane difenyloetery, związki tributylocyny, 2 metale
(kadm i jego związki, rtęć i jej związki), nonylofenole, oktylofenole oraz trichlorometan.
Substancje, które w stężeniach wyższych od wartości średnioroczne EQS wystąpiły tylko w jednej JCW
to: chlorpyrifos, chlorfenwinfos, diuron, endosulfan, heksachlorocykloheksan, heksachlorobenzen.
Porównanie wyników rankingów dla poszczególnych kategorii wód może sugerować, że inne SP
stanowią zagrożenie dla JCW rzek i jezior, a inne dla wód przejściowych i przybrzeżnych. Jednak
należy mieć na względzie, że dla każdej kategorii wód zgromadzono różne pod względem liczebności
zbiory wyników badań. Ponadto dla rzek i jezior rankingiem objęto wszystkie SP, a dla wód
przejściowych i przybrzeżnych wykluczono 5 substancji z uwagi na nieodpowiednie LoQ.
Na podstawie wyników rankingu stwierdzono, że dla wód śródlądowych podstawowym
zagrożeniem są substancje z grupy WWA. Potwierdza to przeprowadzona przez wojewódzkie
inspektoraty ocena chemicznego stanu wód. Z powodu wysokich stężeń benzo(g,h,i)perylenu
i indeno(1,2,3-cd)pirenu 23 JCW rzek i 4 JCW jezior zostały zakwalifikowane do stanu chemicznego
poniżej dobrego (PSD). Ponadto wpływ na ocenę stanu chemicznego rzek miały: wskaźnik – suma
benzo(b)fluorantenu i benzo(k)fluorantenu (4 JCW) oraz wysokie stężenie benzo(a)pirenu (3 JCW).
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Ranking wielkości stężeń metali i ich związków (Hg, Cd, Pb, Ni), dla których zinwentaryzowano
także informacje o ich emisji, wskazuje na zanieczyszczanie wód powodowane przez rtęć i jej
związki oraz kadm i jego związki. Natomiast dla ołowiu i jego związków oraz niklu i jego związków nie
stwierdzono stężeń wyższych od średniorocznej wartości EQS. Wysokie stężenia rtęci i jej związków
wystąpiły w 12 JCW rzek oraz w 1 JCW jezior, a wysokie stężenia kadmu i jego związków w 4 JCW
rzek, 2 JCW przejściowych i 1 JCW przybrzeżnych.
Stwierdzono, że nie jest możliwe określenie trendów zmian stężeń SP, bowiem dopiero od roku 2012
badania SP prowadzone są z wymaganą przez RDW częstotliwością i granicą oznaczalności. Ponadto
do określenia tych trendów potrzebna są dane o przepływach w celu wyeliminowania ewentualnych
błędnych ich interpretacji z powodu zmiennych warunków hydrometeorologicznych
w poszczególnych latach. Niestety sieć monitoringu SP nie jest skorelowana z siecią pomiarów
przepływów. Brak danych o przepływach w rzekach w punktach monitoringu SP nie pozwala także na
obliczenie ładunku zanieczyszczeń, a tym samym nie ma możliwości ustalenia wielkości uwolnień ze
źródeł rozproszonych.
Analiza występowania SP w środowisku na podstawie badań monitoringowych wykazała, że
zdecydowanie więcej informacji o zagrożeniach wód powierzchniowych przez SP pozyskano z danych
monitoringu niż w wyniku analizy zinwentaryzowanych danych o zrzutach punktowych.

Rekomendacje
Mając na uwadze przygotowanie następnego raportu dotyczącego emisji SP w granicach RZGW
w Szczecinie niezbędne jest wprowadzenie jednolitych reguł inwentaryzacji emisji oraz metod
wyznaczania ładunków SP odprowadzanych do wód. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowane
przez laboratoria badające ścieki metodyki oznaczania SP oraz osiągane granice oznaczalności.
Niezmiernie istotne jest uregulowanie zasad przekazywania regionalnym zarządom gospodarki
wodnej wyników badań z małych i średnich podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów
odprowadzających ścieki do kanalizacji. Wszystkie one mogą być źródłem ładunków SP, a informacje
na temat obiektów podłączonych do kanalizacji mogą wskazać, które z oczyszczalni odbierających od
nich ścieki powinny zostać poddane kontroli.
Obiekty stanowiące punktowe źródła zanieczyszczeń do wód lub do ziemi raportują tylko te
substancje, które wskazano w pozwoleniu wodno-prawnym lub zintegrowanym. Jednak jeżeli zakres
badań prowadzonych w automonitoringu jest szerszy to wskazane byłoby aby wyniki tychże badań
podlegały archiwizacji na potrzeby obecnych i przyszłych rankingów.
Przepisy prawne, obligujące podmiot do raportowania w ramach PRTR nie są sprecyzowane
jednoznacznie. Należy dążyć do objęcia kontrolą emisji SP zgodnie z pełnym zakresem z listy
substancji z załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 stycznia 2006 r., w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689//EWG i 96/61/WE. W raportach do PRTR,
najczęściej podmioty ograniczają zakres badanych substancji do tych, które mają wymienione
w pozwoleniach wodno-prawnych i zintegrowanych.
W związku z powyższym należy, wprowadzić zmiany prawne dotyczące:
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 wydawania pozwoleń wodno-prawnych, w zakresie uwzględniania możliwość emisji do wód
substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających oraz jeżeli taka okoliczność
występuje do raportowania ilości uwalnianych substancji;
 wykazu najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników dla oczyszczonych ścieków
przemysłowych oraz komunalnych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia
2009 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
27, poz. 169) – obecnie wykaz ten nie zawiera standardów dla ponad 20 substancji
priorytetowych, w tym niebezpiecznych substancji priorytetowych.
W celu zapewnienia porównywalności wyników monitorowania stanu chemicznego wód, należy
zadbać, aby metody analityczne stosowane przez laboratoria wykonujące badania SP na obszarze
regionalnych zarządów gospodarki wodnej były ujednolicone i spełniały minimalne kryteria dotyczące
niepewności pomiaru oraz granicy oznaczalności. Zgodnie z dyrektywą 2009/90/WE ustanawiającą
specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód laboratoria
muszą mieć wdrożony system jakości zgodny z norma EN ISO/EC-17025. Wyniki badania SP powinny
być walidowane i dokumentowane zgodnie z tą normą. Stosowane metody analizy w zakresie
wyników powinny opierać się na niepewności pomiaru równej lub mniejszej od 50% wartości
środowiskowej normy jakości, a granica oznaczalności powinna być równa lub mniejsza niż 30% tej
wartości. Ponadto, należy ustalić jaką wartość granicy oznaczalności należy przyjąć w przypadku
substancji, dla których środowiskowa norma jakości dotyczy sumy kilku izomerów (kongenerów)
oznaczanych z różną granicą.
Ważnym zadaniem jest uzupełnienie badań SP w wodach przejściowych i przybrzeżnych, szczególnie
w zakresie tych 20 substancji, których stężenia wyższe od średniorocznej wartości EQS stwierdzono
w wodach na obszarze RZGW w Szczecinie, ze szczególnym uwzględnieniem pięciu substancji
wykluczonych z rankingu z uwagi na nieodpowiednią granicę oznaczalności.
Z uwagi na fakt, że przyczyny zanieczyszczenia SP dla wielu JCW nie mogą być jednoznacznie
wskazane, należy rozważyć możliwość objęcia badaniami potencjalnych źródeł zanieczyszczeń jakimi
są źródła rozproszone: depozyt atmosferyczny, osady denne oraz spływy powierzchniowe z obszarów
zurbanizowanych i rolniczych.
W następnym etapie inwentaryzacji SP, obowiązkowe będzie określenie drogi migracji tych
zanieczyszczeń. Niezwykle istotną sprawą dla całego kraju jest wypracowanie jednolitego systemu
inwentaryzacji emisji, zrzutów i strat SP na poziomie kraju. Jednym z ważniejszych działań jest
podjęcie decyzji odnośnie sposobu obliczania ładunku zanieczyszczeń w rzekach dla przypadku gdy
wartości stężenia danej substancji nie przekraczają granicy oznaczalności (wszystkie wyniki < LoQ,
względnie obliczona wartość średnia <LoQ). Można zastosować jedno z dwóch rozwiązań; przyjąć do
obliczeń wartość ½ LoQ lub zastosować przedział wartości 0 – LoQ. Brak decyzji może prowadzić do
poważnych błędów w interpretacji ich wielkości, szczególnie dla rzek o znaczących przepływach.
Przeprowadzenie bilansu SP wymaga obliczeń ich ładunków, co nie jest możliwe bez pomiarów
przepływów. Sieć pomiarowa, eksploatowana przez Państwową Służbę Hydrologiczną Instytutu
Meteorologii i Gospodarki nie jest dostosowana do wymagań II etapu inwentaryzacji emisji SP.
Oznacza to potrzebę wykonania pomiarów przepływów w punktach pomiarowych monitorowanych
rzek.
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Bazując na doświadczeniach innych krajów UE należy rozważyć przygotowanie projektu, w ramach
którego zostaną wykonane badania ścieków z wytypowanych reprezentatywnych oczyszczalni oraz
badania spływów powierzchniowych z obszarów miejskich. Badania powinny prowadzić laboratoria
posiadające wdrożony system jakości i akredytowane metody analityczne. Wybór oczyszczalni
objętych projektem bądź obszaru spływu powierzchniowego powinien zapewnić pozyskanie
informacji o ładunkach uwalnianych SP w takim zakresie aby możliwe było wykorzystanie tych danych
do oszacowania emisji z obiektów i obszarów niemonitorowanych. Rozwiązanie takie zastosowano w
Austrii w stosunku do oczyszczalni (więcej informacji na ten temat w opracowaniu - „Technical
Guidance on the preparation of inventory of emissions, discharges and losses of priority hazardous
substances”), a także w projekcie COSHIBA (Kontrola substancji niebezpiecznych w rejonie Morza
Bałtyckiego). Właśnie takie podejście, wraz z możliwymi do przeprowadzenia zmianami prawnymi
odnośnie emisji do wód, może prowadzić do wywiązania się z obowiązku inwentaryzacji SP
w następnym cyklu raportowania.
Powyższe rekomendacja dotyczą także zobowiązań jakie niesie ze sobą dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE
i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych.
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