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WPROWADZENIE 
 
 
 

Państwowy Monitoring Środowiska stanowiący system pomiarów, ocen i prognoz stanu 
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku 
został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
Nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami).  

Zadania Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) realizowane są na podstawie: 
- wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowywanych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego 
do spraw środowiska, 

- wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 
Podstawą do opracowania „Programu monitoringu środowiska województwa 

świętokrzyskiego na lata 2007-2009” jest „Program Państwowego Monitoringu Środowiska 
na lata 2007-2009” opracowany przez GIOŚ i zatwierdzony przez Ministra Środowiska. 

Zarówno program PMŚ jak i program wojewódzki odnoszą się do sytuacji prawnej 
ukształtowanej głównie przez proces dostosowawczy polskiego prawa do wymagań UE, 
a zadania realizowane w latach 2007-2009, związane będą z wypełnianiem zobowiązań 
w zakresie badania i oceny poszczególnych elementów środowiska wynikających 
z prawodawstwa Unii Europejskiej przetransponowanego do prawa krajowego w latach 
poprzednich, a także wypełniania podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę konwencji 
środowiskowych oraz innych potrzeb wynikających z polityki ekologicznej Państwa.  

Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku 
wytworzonych na podstawie pomiarów i ocen jego stanu oraz analizy wpływu różnych 
czynników, a szczególnie presji wynikającej z działalności człowieka.  

W celu zapewnienia szerokiego spektrum informacji zadania PMŚ realizowane będą 
w ramach struktury opartej na modelu DPSIR (driving forces/czynniki sprawcze - 
presures/presje - state/stan - impact/oddziaływanie - response/środki przeciwdziałania), która 
jest systemem zarządzania środowiskowego stosowanego przez Komisję Europejską, 
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejską Agencją Środowiska 
do sporządzania ocen zintegrowanych oraz ocen skuteczności polityki ekologicznej. Struktura 
ta pozwala na sprawne generowanie kompleksowej, opartej na badaniach, analizach i ocenach 
informacji o środowisku zarówno dla potrzeb społeczeństwa jak i administracji rządowej, 
samorządowej oraz instytucji międzynarodowych. 

 
Z uwagi na zapowiadane w roku 2007 zmiany przepisów prawa w zakresie 

monitoringu środowiska i potrzebę uwzględnienia obowiązków z nich wynikających 
w wojewódzkich programach monitoringu środowiska, zmiany i uzupełnienia „Programu 
monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2009” będą 
wprowadzane w formie aneksów do niniejszego programu. 
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1.   CELE  I  ZADANIA  PMŚ 
 
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Państwowy Monitoring Środowiska 
wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie 
organów administracji i społeczeństwa o: 

1) jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości 
środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń 
tych standardów, 

2) występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych 
zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy 
emisjami i stanem elementów przyrodniczych. 

 
Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są przez jednostki 

administracji rządowej i samorządowej dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem, 
a także do celów monitorowania skuteczności działań i strategicznego planowania w zakresie 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. 
Gromadzone informacje są dodatkowo wykorzystywane dla potrzeb związanych z rozwojem 
regionalnym, a także wykorzystaniem funduszy strukturalnych i funduszy spójności. 

W ramach PMŚ gromadzone są i sporządzane dane dotyczące stanu środowiska, do 
których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy zobowiązań 
międzynarodowych (art. 26 ust. 3 ustawy - Poś). 

Jednym z głównych celów realizacji zadań PMŚ jest wytwarzanie danych 
i opracowywanie ocen niezbędnych do wypełnienia podpisanych i ratyfikowanych przez 
Polskę umów międzynarodowych, w szczególności stale poszerzających się obowiązków 
raportowania informacji o stanie poszczególnych komponentów środowiska do Komisji 
Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska oraz organów konwencji środowiskowych. 
Informacje wytwarzane w systemie PMŚ są ponadto wykorzystywane w pracach nad 
formułowaniem stanowisk negocjacyjnych Polski dotyczących propozycji nowych 
uregulowań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. 

PMŚ zapewnia także dane podlegające udostępnianiu w myśl przepisów ustawy – 
Prawo ochrony środowiska, regulujących sprawy swobodnego dostępu do informacji. 

W odniesieniu do wszystkich rodzajów zadań cząstkowych, zarówno tych 
o charakterze pomiarowo/badawczo/analitycznym jak i informacyjnym, w PMŚ obowiązuje 
zasada cykliczności oraz zasada jednolitości metod (art. 26, ust. 2 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska). 
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2.   STRUKTURA  FUNKCJONALNA  PMŚ 
 

System PMŚ składa się z trzech bloków; bloku - presje (dotychczas - emisje), bloku - 
stan (dotychczas - jakość środowiska) oraz bloku - oceny i prognozy określających rodzaje 
i intensywność oddziaływania na środowisko przy pomocy wybranych wskaźników 
środowiskowych lub wskaźników zrównoważonego rozwoju.  

W ramach bloku – presje będą pozyskiwane i gromadzone informacje o źródłach 
i ładunkach substancji odprowadzanych do środowiska, a w szczególności informacje 
o emisjach pozyskiwane z systemu administracyjnego, statystyki publicznej oraz wytwarzane 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 

Podstawowym blokiem w systemie PMŚ jest blok-stan, w ramach którego będą 
wytwarzane i gromadzone dane pierwotne, dotyczące stanu poszczególnych elementów 
środowiska; w oparciu o zgromadzone dane wykonywane będą oceny dla poszczególnych 
komponentów. Programy pomiarowo-badawcze realizowane będą w ramach siedmiu 
podsystemów reprezentujących poszczególne komponenty środowiska lub specyficzne 
oddziaływania:  

1. Monitoring jakości powietrza 

2. Monitoring jakości wód 

3. Monitoring jakości gleby i ziemi 

4. Monitoring przyrody   

5. Monitoring hałasu 

6. Monitoring pól elektromagnetycznych 

7. Monitoring promieniowania jonizującego 

Informacje gromadzone w ramach bloków presje i stan zasilą blok- oceny i prognozy, 
w ramach którego będą wykonywane zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska, 
analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami 
kształtującymi ten stan, mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności 
człowieka.  

Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. nr 112 
poz. 982 z późn. zm.) koordynują organa Inspekcji Ochrony Środowiska.  

Na poziomie województwa, zadania Inspekcji Ochrony Środowiska związane 
Państwowym Monitoringiem Środowiska wykonuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska.  

Na poziomie krajowym zadania PMŚ wykonuje Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska; jest on również koordynatorem działań prowadzonych dla potrzeb Państwowego 
Monitoringu Środowiska.  

W realizacji zadań PMŚ uczestniczą również inne jednostki i służby zobowiązane do 
tego na mocy prawa np. organy administracji rządowej i samorządowej, zarządzający 
drogami, lotniskami, koleją, prowadzący instalacje, Państwowa Inspekcja Sanitarna, jak 
również instytuty naukowo-badawcze wykonujące zadania w ramach umów z GIOŚ.  
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3.   BLOK - PRESJE 
 

Podstawą do efektywnej realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, 
zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim jest kompleksowa informacja o presjach 
na poszczególne elementy środowiska.  

W Programie PMŚ zakłada się, iż blok-presje będzie zasilany głównie danymi 
wytwarzanymi w ramach innych systemów lub obowiązków wykonywanych z mocy prawa 
przez inne organa administracji lub podmioty gospodarcze a także danymi z systemu 
statystyki publicznej. 

Blok ten zasilany będzie głównie danymi o emisjach pochodzącymi od podmiotów 
gospodarczych, które zgodnie z art. 149 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902  
z późn. zm.) są zobligowane do przekazywania informacji o emisjach Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska.  

Istotnym źródłem informacji o presjach będą raporty od podmiotów objętych 
rozporządzeniem nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. 
w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
(PRTR) i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 91/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 
z 4.02.2006, str. 1). 

W ramach bloku - presje będą realizowane zadania związane z pozyskiwaniem 
informacji o: 

- źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza dla potrzeb oceny 
rocznej i wstępnej jakości powietrza;  

- źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz 
o poborach wód; 

- krajowych emisjach zanieczyszczeń do powietrza i do wód; 

 - źródłach emisji energii odprowadzanych do środowiska; 

oraz informacji niezbędnych do oceny gospodarki odpadami. 

Ponadto będzie prowadzona ewidencja odpadów niebezpiecznych (dotyczy to tylko 
roku 2007), oraz wykonywane będą zbiorcze zestawienia zarejestrowanych terenów, na 
których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi. 

 
Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji dla potrzeb rocznej 

i wstępnej oceny jakości powietrza 

Zadanie obejmuje gromadzenie przez ŚWIOŚ informacji o źródłach i wielkościach 
emisji zanieczyszczeń objętych systemem oceny jakości powietrza oraz zanieczyszczeń 
będących przedmiotem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 
grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu dla potrzeb corocznych ocen 
jakości powietrza. 

Inwentaryzację emisji na poziomie wojewódzkim ŚWIOŚ wykonuje między innymi 
na podstawie danych gromadzonych w ramach działalności kontrolnej oraz pochodzących od 
prowadzących instalacje, którzy są zobowiązani do prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
i przekazywania ich wyników do WIOŚ, a także na podstawie informacji o korzystaniu ze 
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środowiska, tworzonych na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmioty korzystające ze 
środowiska. 

W celu weryfikacji sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach 
(obowiązek wynikający z art. 88 ust. 2 ustawy – Poś), ŚWIOŚ wykona w 2007 roku 
inwentaryzację źródeł i ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w zakresie 
wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu i lotnych 
związków organicznych jako prekursorów ozonu. 

 
Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach emisji energii odprowadzanych do  

środowiska 
W celu zwiększenia zasobów informacji na temat stanu zanieczyszczenia środowiska, 

spowodowanego emisją energii do środowiska, na poziomie wojewódzkim będą gromadzone 
informacje dotyczące źródeł hałasu oraz sztucznie wytwarzanego promieniowania 
elektromagnetycznego.  

Na poziomie województwa w oparciu o dane gromadzone przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska w ramach monitoringu hałasu oraz działalności kontrolnej prowadzona będzie 
ewidencja źródeł hałasu. Pozyskane informacje będą gromadzone w wojewódzkich bazach 
danych, a następnie będą przekazywane do centralnej bazy danych do GIOŚ.  

Informacje te posłużą m.in. do oceny stanu akustycznego środowiska zgodnie z art. 
118 ust.1 ustawy – Poś.  

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska będą również gromadziły informacje 
na temat źródeł promieniowania elektromagnetycznego, mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, do których zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 
roku, 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) zalicza się: 

- stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu 
znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km;  

- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie 
mniej niż 100 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz 
do 300 GHz. 

Dane na temat źródeł promieniowania elektromagnetycznego będą przekazywane przez 
WIOŚ do GIOŚ raz w roku, celem sukcesywnego tworzenia bazy źródeł PEM w skali kraju.  

 
Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do 

wód lub do ziemi oraz o poborach wód 

Na poziomie wojewódzkim podsystem emisji zanieczyszczeń do wód może być 
zasilany danymi gromadzonymi przez WIOŚ, między innymi w ramach działalności 
kontrolnej, z informacji pochodzących od prowadzących instalacje, którzy są zobowiązani do 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji i przekazywania ich wyników do WIOŚ oraz 
wojewódzkich baz informacji o korzystaniu ze środowiska.  

Do celów związanych z ogólną analizą trendów, w dalszym ciągu będą wykorzystane 
zagregowane dane o emisjach do wód pochodzące z systemu statystyki publicznej.  
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Zadanie: Pozyskiwanie informacji o krajowych emisjach zanieczyszczeń do wód  

Celem zadania jest dokumentowanie rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 
wód, niezbędnych do: 

- identyfikacji głównych źródeł zanieczyszczeń, mogących oddziaływać na jakość 
środowiska wodnego i ekosystemy z nim związane,  

- opracowania projektu nowych sieci i zakresu badań monitoringu operacyjnego,  

- weryfikacji lokalizacji punktów pomiarowych i modyfikacji programów 
monitoringu stosownie do stanu presji na obszarze zlewni, 

- śledzenia zmian w obciążeniu dorzeczy ładunkami zanieczyszczeń odprowadzanych 
do wód, 

- wspomagania prac dotyczących strategii i programów redukcji emisji. 

Zbiór danych o emisjach do wód (punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń), 
będzie wykorzystywany w szczególności dla potrzeb opracowania projektu nowych sieci 
i zakresu badań monitoringu operacyjnego. 

 
Zadanie: Prowadzenie zbiorczych zestawień zarejestrowanych terenów, na których 

wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi 

W celu zwiększenia zasobów informacji na temat stanu zanieczyszczenia gleb 
środowiska, spowodowanego działalnością człowieka, będą gromadzone informacje 
dotyczące terenów, na których występują przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi. 

Identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby 
i ziemi, będzie oparta na działaniach monitoringowych o charakterze lokalnym. Prowadzenie 
okresowych badań jakości gleby i ziemi jest zadaniem starosty (art. 109 ustawy – Poś). 
Na poziomie województwa prowadzony będzie rejestr terenów, na których wystąpiło 
przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi. Rejestr ten będzie zasilany informacjami 
pozyskiwanymi przez WIOŚ od starostów na temat wyników prowadzonych przez nich badań 
gleby i ziemi oraz informacjami uzyskanymi przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach 
wojewódzkiego monitoringu gleb oraz działalności kontrolnej, a także informacjami od 
wojewodów w zakresie występowania szkód względem powierzchni ziemi. Zbiorcze rejestry 
wojewódzkie w cyklu rocznym będą przekazywane do GIOŚ.  

Funkcjonowanie tego mechanizmu, wymaga współdziałania wszystkich pionów 
Inspekcji Ochrony Środowiska (inspekcji, monitoringu, przeciwdziałania poważnym 
awariom) ze służbami starosty oraz wojewodą.  

Zakres zadania obejmuje wypełnianie zobowiązań Polski wynikających 
z Rozporządzenia Rady 1210/90/EWG z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie utworzenia EAŚ 
i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) (Dz. Urz. L 120 
z 11.5.1990, str. 1) oraz wieloletniego programu EAŚ na lata 2004-2008, który uwzględnia 
przekazywanie informacji dotyczących lokalnych skażeń gruntów.  
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Zadanie: Ocena gospodarki odpadami  

Pozyskiwanie danych niezbędnych do oceny gospodarki odpadami prowadzone jest 
na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129 
poz. 902 z poźn. zm.) oraz na podstawie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 
z poźn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, dotyczącymi ewidencji 
odpadów.  

Podstawowe źródło danych w zakresie odpadów przemysłowych stanowić będzie 
wojewódzka baza danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami, prowadzona przez 
marszałka. Dostęp do wojewódzkiej bazy na mocy ustawy o odpadach posiada Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska. Do czasu uzyskania wiarygodnych danych z systemu 
administracyjnego źródło danych o gospodarowaniu odpadami stanowić będzie system 
statystyki publicznej. 

Na poziomie województwa stan gospodarki odpadami będzie prezentowany również 
w oparciu o własne dane Inspekcji Ochrony Środowiska, gromadzone w ramach działalności 
kontrolnej oraz informacje zgromadzone w inspekcyjnych bazach danych o składowiskach  
i spalarniach odpadów. W ramach tego zadania WIOŚ gromadzi również informacje 
dotyczące monitoringu składowisk, które corocznie przesyłane są przez zarządzających 
składowiskami w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220 poz. 1858). 

 
Zadanie: Ewidencja odpadów niebezpiecznych  
 

Dane do monitoringu odpadów niebezpiecznych gromadzone będą na podstawie 
dobrowolnych ankiet wypełnianych corocznie przez producentów odpadów oraz 
zarządzających składowiskami odpadów. Informacje o wytwarzaniu, wykorzystaniu 
i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zbierane będą przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. Dane te będą wprowadzane do baz SIGOP-W, a następnie będą 
przekazywane za pośrednictwem GIOŚ do Instytutu MBiGS gdzie przeprowadzana będzie ich 
weryfikacja oraz połączenie w krajową bazę SIGOP-K. 

W związku z wprowadzaniem nowego systemu zbierania danych o odpadach, 
opartego na źródłach administracyjnych, rok 2007 będzie ostatnim rokiem funkcjonowania 
bazy SIGOP (zebranie danych o gospodarce odpadami niebezpiecznymi za rok 2006).  

W latach 2008-2009 źródłem danych o gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi 
będzie wojewódzka baza danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami, do których 
dostęp ustawowo zagwarantowany mają organy Inspekcji Ochrony Środowiska. 
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4.   BLOK - STAN 
 

Celem działań prowadzonych w bloku-stan jest zapewnienie odpowiednim organom 
informacji niezbędnych do zarządzania środowiskiem, zgodnie z ich kompetencjami, oraz 
wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych, zarówno krajowych jak 
i międzynarodowych. Bardzo ważnym celem tych działań jest również zapewnienie 
społeczeństwu możliwości dostępu do pełnej informacji o stanie środowiska. 

 
W ramach „Programu monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 

2007-2009”, w bloku stan, realizowane będą następujące zadania: 

1) monitoring jakości powietrza 

2) monitoring jakości wód 

3) monitoring hałasu 

4) monitoring pól elektromagnetycznych 

5) monitoring jakości gleby i ziemi 

W poszczególnych podsystemach monitoringu program określa podstawy prawne, 
zakres i częstotliwość planowanych badań własnych, a także badań wykonywanych przez 
inne jednostki na potrzeby PMŚ oraz sposób gromadzenia, przekazywania, udostępniania 
i upowszechniania informacji o środowisku.  

Wyniki wykonywanych w latach 2007-2009 badań monitoringowych będą podstawą 
do opracowania przez WIOŚ rocznych ocen stanu środowiska w województwie 
świętokrzyskim, a także posłużą do realizacji zobowiązań sprawozdawczych Polski wobec 
Komisji Europejskiej.  

W celu prawidłowej realizacji zadań w zakresie monitorowania stanu poszczególnych 
elementów środowiska blok-stan zasilany będzie informacjami o presjach oraz innych 
czynnikach mających wpływ na jakość środowiska. Informacje te są niezbędne do oceny 
stanu poszczególnych elementów środowiska, weryfikacji i rozwoju programów i sieci 
pomiarowych oraz modelowania i prognozowania stanu poszczególnych komponentów 
środowiska. 
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4.1.  Podsystem monitoringu jakości powietrza 
 

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza jest zapewnienie 
informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz 
wyników analiz i ocen w zakresie przestrzegania standardów jakości powietrza.  

W ramach podsystemu realizowane będą pomiary, pozyskiwane i analizowane dane 
o poziomach substancji w otaczającym powietrzu, a także wykonywane będą analizy 
laboratoryjne w zakresie chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do 
podłoża umożliwiające dodatkowo śledzenie zmian w zakresie zakwaszenia i eutrofizacji 
środowiska. 

Dane pozyskane w ramach podsystemu stanowić będą podstawę do zarządzania 
jakością powietrza w województwie świętokrzyskim m.in. poprzez programy ochrony 
powietrza oraz do formułowania i kontroli realizacji strategii ochrony powietrza na poziomie 
województwa.  

Dodatkowo, w ramach obowiązków sprawozdawczych, uzyskane dane będą 
przekazywane do GIOŚ z dalszym przeznaczeniem ich do ogólnopolskich raportów dla 
Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska i dla organów konwencji 
międzynarodowych. 

Wyżej wymieniony zakres monitoringu powietrza jak również odrębnie uregulowany 
zakres informacji, które należy udostępniać za pomocą sieci teleinformatycznych oraz 
przekazywać z poziomu województwa na poziom krajowy określony jest w przepisach, które 
stanowią: 
− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) – art. 85-95; 
− rozporządzenie MŚ z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji 

w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798); 
− rozporządzenie MŚ z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796); 

− rozporządzenie MŚ z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania 
informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63, poz. 445); 

− rozporządzenie MŚ w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza – 
projekt; 

− rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania 
informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453). 

W ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza w województwie 
świętokrzyskim, w latach 2007-2009 będą realizowane: 

a) zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie 
z ustawą – Prawo ochrony środowiska transponującą wymagania dyrektywy Rady 
96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 
otaczającego powietrza oraz czterech dyrektyw pochodnych1: 

                                                 
1 dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla SO2, NO2, 

NOx, pyłu cząsteczkowego i ołowiu w powietrzu atmosferycznym (Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999,  
        str. 41); 
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• pomiary i ocena jakości powietrza; 

• pomiary składu pyłu pod kątem zawartości WWA; 

b) zadanie związane z przygotowaniem systemu monitoringu powietrza do wymogów 
projektu dyrektywy w UE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 
w Europie: 

• wdrożenie monitoringu pyłu PM2,5. 

 

Zadania te w większości będą kontynuacją dotychczasowych programów 
pomiarowych. Ze względu jednak na konieczność przystosowania systemu pomiarów i ocen 
jakości powietrza do dynamicznie zmieniających się przepisów prawodawstwa krajowego 
i unijnego, wprowadzone zostaną zadania nowe, a zakres niektórych z dotychczas 
realizowanych zadań ulegnie poszerzeniu.  

 
Zadanie: Pomiary i ocena jakości powietrza 

Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika 
z art. 86-90 ustawy – Poś. transponujących do prawa polskiego wymagania wspólnotowe1,2. 

Celem realizacji zadania jest uzyskanie dla wszystkich stref w kraju informacji 
o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, 
identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie 
monitorowanie skuteczności programów ochrony powietrza. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do Programu, do oceny jakości powietrza 
w województwie wykorzystywane będą wyniki badań realizowanych w oparciu o pomiary 
wykonywane w stałych punktach pomiarowych prowadzonych przez: WIOŚ, jednostki 
organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-
badawcze, a także w oparciu o inne dopuszczalne przepisami techniki monitoringowe. 

Każdy z podmiotów uczestniczących w systemie pomiarów jakości powietrza został 
włączony do Programu po uprzednio dokonanych z nim uzgodnieniach. 

 

                                                                                                                                                         
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, str. 
12); 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ozonu 
w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, str. 14); 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, 
kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. 
Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3); 

 
2   dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 

powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 55) - w zakresie wyników oceny i klasyfikacji stref; 

decyzja 97/101/WE ustanawiającej system wzajemnej wymiany informacji i danych pochodzących z sieci 
i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w Państwach 
Członkowskich (Dz. Urz. WE L 35 z 5.2.1997, str. 14). 
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2007 

 
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – odpowiedzialny za 

pomiary i ocenę poziomu substancji w powietrzu – w 2007 roku będzie kontynuował 
monitoring stężeń SO2, NO2, NOx, O3, PM10, Pb, C6H6, CO.  

Pomiary BaP oraz innych WWA w pyle PM10 będą kontynuowane przez WIOŚ na 
jednym stanowisku pomiarowym w strefie miasta Kielce. 

Jednocześnie, w celu dostosowania programu do wymagań Dyrektywy 2004/107/WE 
oraz zgodnie z obowiązkiem wynikającym ze sporządzonej w 2006 roku „Wstępnej oceny 
jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10”, 
WIOŚ w Kielcach poszerzy zakres tego monitoringu o pomiary benzo(a)pirenu w pyle PM10. 
Wdrożenie pomiarów BaP dotyczy trzech stref (dla obowiązującego od 2007 roku nowego 
układu stref, o którym mowa w projekcie rozporządzenia MŚ w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza): ostrowiecko-starachowickiej, sandomiersko-
pińczowskiej oraz powiatu kieleckiego i w zależności od dostępnych środków finansowych 
powinno nastąpić do końca 2007 roku. 

 
W załączniku 1 zestawiono listę stanowisk działających w województwie 

świętokrzyskim w ramach systemu oceny jakości powietrza w latach 2007-2009, z podziałem 
na rok 2007 oraz lata 2008-2009. 

W tabeli 1 przedstawiono liczbę stanowisk działających w woj. świętokrzyskim 
w ramach systemu oceny jakości powietrza w latach 2007-2009. 

 
Tabela 1. Liczba stanowisk funkcjonujących w województwie świętokrzyskim w ramach systemu oceny

               jakości powietrza w latach 2007-2009 
       

Liczba stanowisk według właściciela stacji 

Parametr Typ pomiaru 
WIOŚ WSSE Inst. nauk-bad. Zakł. przemysł. Razem

BaP(PM10) manualny 1       1
benzen manualny 1 1     2

BS manualny   7     7
Cd(PM10) manualny   1     1

CO automatyczny 1       1
Ni(PM10) manualny   1     1

automatyczny 2   1 1 4NO2 
manualny   8   3 11

NOx automatyczny     1   1
O3 automatyczny     1   1

Pb(PM10) manualny   1     1
automatyczny 3     2 5PM10 

manualny   1   4 5
automatyczny 2   1 1 4SO2 

manualny   8   2 10
Suma końcowa 10 28 4 13 55
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Terminy przesyłania wyników pomiarów do WIOŚ (do bazy wojewódzkiej) przez 
jednostki wykonujące pomiary, jak również terminy obowiązujące WIOŚ odnośnie przekazu 
danych z bazy wojewódzkiej do krajowej nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego 
Programu i funkcjonują tak jak zestawiono to w tabeli 2. 

Tabela 2. Terminy przekazywania danych ze stacji pomiarowych monitoringu powietrza 
Terminy przekazywania wyników pomiarów   

Lp. 
  

Wyszczególnienie  ze stacji 
pomiarowych  do 
WIOŚ 

z WIOŚ  do krajowej bazy 
danych JPOAT 

1  Wstępnie zweryfikowane miesięczne serie 
wyników pomiarów stężeń substancji 
w powietrzu: 

• 1 godz. -  z pomiarów ciągłych 
• 24 godz. - z pomiarów manualnych lub 

ciągłych 
oraz wyniki miesięczne - z pomiarów manualnych 
Pb, Cd, Ni i WWA 

do 6 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc 
poprzedni 
  

do 10 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc 
poprzedni 

2 Wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu 
przekraczające poziomy alarmowe: 

•         1 godz. – z pomiarów ciągłych 
  

do godz. 9oo 

następnego dnia za 
dzień poprzedni, 
w którym 
stwierdzono 
przekroczenie 
poziomów 
alarmowych 

do godz. 10oo następnego 
dnia za dzień poprzedni, 
w którym stwierdzono 
przekroczenie poziomów 
alarmowych  

3 Zweryfikowane roczne serie wyników 
pomiarów stężeń substancji w powietrzu 
ciągłych i manualnych 

do 31 stycznia 
danego roku za rok 
poprzedni 

do 31 marca danego roku 
za rok poprzedni  

Wszystkie pomiary jednostkowe ze stacji objętych wojewódzkim programem 
monitoringu gromadzone są regularnie w systemie informatycznej, ogólnokrajowej bazy 
danych JPOAT utworzonej przez GIOŚ na przełomie lat 2002/2003. System ten przeznaczony 
zarówno do gromadzenia jak i przetwarzania danych, na poziomie województwa, jak i na 
poziomie kraju, obsługuje w ramach wojewódzkiej bazy danych Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Kielcach (Wydział Monitoringu Środowiska). Format 
przekazywanych plików z wynikami badań do systemu JPOAT dostosowany jest do 
możliwości podmiotu odpowiedzialnego za realizację pomiarów. Są to dane w postaci plików 
pochodzących bezpośrednio z automatycznych systemów pomiarowych przetwarzane na pliki 
tekstowe, z programów branżowych np. programu MA (użytkowanego przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną) zapisywane w postaci plików tekstowych lub dane z pozostałych 
pomiarów (manualnych) przesyłane w formacie Excel. Przekazywaniu do wojewódzkiej bazy 
danych podlegają dane wstępnie zweryfikowane przez podmiot uczestniczący w programie 
pomiarowym (WSSE i inne jednostki objęte wojewódzkim programem m.ś.). W bazie 
źródłowej JPOAT przeprowadzana jest ostateczna weryfikacja danych, które są 
przekazywane drogą informatyczną, również przy wykorzystaniu systemu JPOAT do bazy 
krajowej administrowanej przez GIOŚ. Przekaz danych przez WIOŚ do bazy krajowej 
następuje z częstotliwością 1 raz w miesiącu – do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni. 
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Wyniki pomiarów ze stacji objętych wojewódzkim programem m.ś. oraz wyniki 
klasyfikacji stref wg rozporządzenia MŚ (Dz. U. z 2006r. Nr 63, poz. 445) przekazywane są 
do GIOŚ w trybie comiesięcznym, a następnie rocznym z wyjątkiem pomiarów 
automatycznych, dla których obowiązuje tryb dobowy - w przypadkach stwierdzenia 
przekroczenia poziomów alarmowych (do godziny 1000 danego dnia przekazywane są do 
GIOŚ informacje o stwierdzonych w dniu poprzednim przekroczeniach alarmowych 
poziomów substancji w powietrzu). 

Zgodnie z art. 89 ustawy – Poś. ŚWIOŚ dokona w 2007 roku oceny jakości powietrza 
za 2006 rok pod kątem zanieczyszczenia powietrza SO2, NO2, NOx, O3, PM10, Pb, C6H6, CO 
wraz z klasyfikacją stref. 

 Ocena jakości powietrza za rok 2006, o której mowa w art. 89 ust. 1 i 1a ustawy – 
Prawo ochrony środowiska sporządzona zostanie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska poprzez odniesienie wyników pomiarów do obowiązujących 
wartości kryterialnych określonych rozporządzeniem MŚ (Dz. U. Nr 87, poz. 796) w terminie 
do dnia 31 marca 2007 roku (wg zmian zapisu art. 89 ust. 1 ustawy Poś w projekcie  
Ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  
z dnia 10.11.2006 r.), a jej wyniki oraz klasyfikację stref Świętokrzyski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekaże Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 

 Wyniki w/w rocznej oceny poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji 
stref zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy P.o.ś., przekazane również będą przez Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w terminie do dnia 31 maja 2007 roku.  

Wyniki badań i rocznej oceny jakości powietrza za 2006 rok, będą wykorzystane 
przez Wojewodę Świętokrzyskiego do opracowania programów ochrony powietrza w strefach 
wskazanych do ich wykonania oraz do monitorowania skuteczności opracowywanych 
programów. Wyniki oceny rocznej za 2006 r. wykonanej przez ŚWIOŚ posłużą GIOŚ do 
wykonania zbiorczej oceny jakości powietrza w Polsce za 2006 rok i będą stanowić podstawę 
do kształtowania polityki w zakresie ochrony powietrza w kraju. 

W 2007 r. ŚWIOŚ dokona weryfikacji oceny wstępnej jakości powietrza dla SO2, 
NO2, NOx, PM10, Pb, CO, C6H6, O3 i odpowiednio na podstawie wyników tej oceny w 2007 
i 2008 r. zostaną wykonane modernizacje wojewódzkich systemów oceny jakości powietrza.  

Podstawę do wstępnej oceny jakości powietrza będzie stanowiła: 

a) analiza posiadanych wyników badań SO2, NO2, NOx, PM10, Pb, CO, C6H6, O3  
w powietrzu z lat 2002-2006, 

b) analiza presji obejmująca inwentaryzację emisji w ramach zadania bloku-presje pt.: 
Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji dla potrzeb oceny rocznej 
i wstępnej jakości powietrza. 

 Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza w strefach Świętokrzyski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w terminie do 30 czerwca 2007 roku przekaże do GIOŚ. 
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2008-2009 

W latach 2008-2009 ŚWIOŚ planuje kontynuację pomiarów SO2, NO2, NOx, O3, 
PM10, Pb, C6H6, CO tak jak w 2007 roku, z uwzględnieniem wyników oceny wstępnej 
weryfikującej wymagania co do systemu oceny jakości powietrza dla województwa 
świętokrzyskiego.  

W zakresie benzo(a)pirenu planuje się kontynuację wdrożonych (w miarę 
dysponowania środkami finansowymi) pomiarów w każdej ze stref województwa określonych 
rozporządzeniem dla tego zanieczyszczenia. 

Listę stanowisk działających w województwie świętokrzyskim w ramach systemu 
oceny jakości powietrza w roku 2007 oraz w latach 2008-2009 zestawiono w załączniku 1. 
Natomiast w tabeli 3 zestawiono informacje o stanowiskach planowanych do uruchomienia 
w latach 2008-2009. Uruchomienie stanowisk ściśle uzależnione jest od pozyskania na ten cel 
dodatkowych środków finansowych.  

 

W 2008 a następnie w 2009 roku, zgodnie z art. 89 ustawy – Poś., ŚWIOŚ dokona 
rocznych ocen jakości powietrza odpowiednio za 2007 i 2008 rok pod kątem 
zanieczyszczenia powietrza SO2, NO2, NOx, O3, PM10, Pb, C6H6, CO wraz z klasyfikacją 
stref, w obowiązującym, od 1 stycznia 2007 roku nowym układzie stref (określonym dla pyłu 
PM10, Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirenu i ozonu).  

W latach 2008-2009 roczną oceną jakości powietrza dodatkowo zostaną objęte metale 
ciężkie (As, Cd, Ni) i BaP.  

 

Wyniki badań i rocznych ocen jakości powietrza będą wykorzystane przez Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego od 1 stycznia 2008 r. do opracowania programów ochrony 
powietrza w strefach wskazanych do ich wykonania oraz do monitorowania skuteczności 
opracowywanych programów. Wyniki ocen rocznych za 2007 i 2008 r. GIOŚ wykorzysta do 
wykonania zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce dla tych lat i będą stanowić podstawę 
do kształtowania polityki w zakresie ochrony powietrza w kraju.  

Przekazywanie danych pomiarowych oraz wyników ocen rocznych uzyskanych 
w latach 2008-2009 będzie odbywało się na tych samych zasadach, co w roku 2007. 

Raporty z ocen rocznych jakości powietrza oraz wyniki badań jakości powietrza 
posłużą także do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z prawa 
wspólnotowego. 

 

Mapa 1 ilustruje obszar województwa świętokrzyskiego z zaznaczonymi lokalizacjami 
już istniejących stacji pomiarowych funkcjonujących na potrzeby systemu oceny jakości 
powietrza w latach 2007-2009. Z uwagi na brak konkretnych danych na temat lokalizacji 
planowanych do utworzenia w województwie świętokrzyskim stanowisk pomiarowych, nie 
mogły one zostać zilustrowane na mapie. 
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Tabela 3. Lista stanowisk planowanych do uruchomienia w województwie świętokrzyskim w ramach systemu oceny jakości powietrza w latach 2007-2009 
Stanowisko w WPMŚ 

[tak/nie] strefy dla PM10, As, Cd, Ni, Pb i B(a)P 
Lp Kod krajowy stacji Wskaźnik Czas uśredn. 

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa stacji Typ 
pomiaru Właściciel stacji 

w 2007 r. 2008-2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   BaP(PM10) 24-godzinny 
strefa sandomiersko-
pińczowska PL.26.z.02.07   manualny WIOŚ nie tak 

2 
SkOstrowWios lub 
SkStaracZlota BaP(PM10) 24-godzinny 

strefa ostrowiecko-
starachowicka PL.26.z.01.05 

WIOŚ 
Ostrowiec 
Świętokrzyski, 
os. Słoneczne 
lub WIOŚ 
Starachowice, 
ul. Złota manualny WIOŚ nie tak 

 
3 SkChecBiaZag BaP(PM10) 24-godzinny powiat kielecki PL.26.p.34.04 

Chęciny ul. 
Białego 
Zagłębia manualny WIOŚ nie tak 
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Udostępnianie i upowszechnianie informacji o jakości powietrza atmosferycznego 

 
Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań i ocen jakości powietrza 

następować będzie poprzez ich prezentację za pośrednictwem publicznych sieci 
telekomunikacyjnych oraz poprzez dostępność do opracowań tekstowych i baz danych WIOŚ. 
 Obowiązującą formą udostępniania informacji wynikowej jest strona internetowa 
WIOŚ oraz strona podmiotowa WIOŚ w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), a także 
komunikaty okresowe i raport o stanie środowiska w województwie. 
  

Zakres udostępnianych informacji, w szczególności poprzez zamieszczanie 
w elektronicznych bazach danych dostępnych za pośrednictwem publicznych sieci 
telekomunikacyjnych, określają następujące przepisy: 
- art. 30 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.); 
- § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu 

udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453). 
 
 Informacje zamieszczane w biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
podmiotowej WIOŚ wynikają z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 
2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 
67, poz. 619). 
  

Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących jakości powietrza reguluje 
cytowane wyżej rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2002 r., które stanowi, że 
udostępnianie za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych obejmuje: 

1) wykaz stref sporządzony w maksymalnie pięcioletnich odstępach czasu, uzyskany 
w wyniku odrębnie dla każdej substancji przeprowadzonej klasyfikacji (dot. wykazów 
sporządzanych na podstawie art. 88 ustawy Poś.); 

2) wykaz stref sporządzany w jednorocznych odstępach czasu, uzyskany w wyniku 
klasyfikacji prowadzonej odrębnie dla każdej substancji (dot. wykazów sporządzanych 
na podstawie art. 89 ustawy Poś.); 

3) wyniki pomiarów poziomu substancji w powietrzu: w aglomeracjach powyżej 250 tys. 
mieszkańców (nie dotyczy woj. świętokrzyskiego), w strefach w których poziom 
substancji w powietrzu jest wyższy od górnego progu oszacowania, a nie przekracza 
poziomu dopuszczalnego oraz w strefach, w których poziom substancji przekracza 
poziom dopuszczalny. 

Wstępna ocena jakości powietrza dokonana w 2007 roku pod kątem substancji: SO2, 
NO2, NOx, O3, PM10, Pb, C6H6, CO, podlegać będzie udostępnieniu za pośrednictwem 
publicznych sieci telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od jej opracowania. 

Oceny roczne sporządzone w latach 2007-2009, podlegać będą udostępnieniu za 
pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w terminie trzech miesięcy od 
zakończenia roku, którego dotyczą. 

Wyniki pomiarów dokonywanych w latach 2007-2009 na stanowiskach działających 
w ramach wojewódzkiego systemu oceny, udostępniane zostaną w bazie danych zgodnie 
z terminami określonymi w załączniku do cyt. Rozporządzenia MŚ w sprawie sposobu 
udostępniania informacji o środowisku (terminy dotyczą: doby, godziny lub miesiąca 
w zależności od substancji i czasu uśredniania wyników). 

 20



Program monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2009 
 
 

Umieszczaniu w elektronicznych bazach danych dostępnych za pośrednictwem 
publicznych sieci telekomunikacyjnych, podlegają także wyniki pomiarów, o których mowa 
w art. 90 ust. 1 ustawy Poś. Dotyczy to pomiarów dokonywanych w aglomeracjach oraz 
strefach, w których poziom substancji jest wyższy od górnego progu oszacowania lub 
przekracza poziom dopuszczalny. 

 
Inną formą upowszechniania informacji będą komunikaty WIOŚ, zamieszczane 

w Internecie (na stronie www.kielce.pios.gov.pl ) i przekazywane społeczeństwu poprzez 
środki masowego przekazu, informujące o poziomie stężeń substancji w powietrzu, 
wydawane okresowo, w sytuacjach uzasadnionych występowaniem stanów ekstremalnych do 
typowego stanu czystości powietrza na danym obszarze. 

 
 

Zadanie: Pomiary składu pyłu pod kątem zawartości WWA 

Obowiązek pomiarów składu pyłu pod kątem zawartości WWA wynika z art. 4 p. 8 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w otaczającym powietrzu. 

Celem zadania jest określenie udziału benzo(a)pirenu w WWA w pyle, dla którego, 
jako wskaźnika WWA, został określony poziom docelowy do osiągnięcia do końca 2012 r. 

WIOŚ w Kielcach od 2006 roku na jednej stacji w województwie (SkKielTransp – 
stacja transportowa WIOŚ w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc) obok pomiarów 
benzo(a)pirenu monitoruje poziom benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, 
benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu i dibenzo(a,h)antracenu 
w pyle PM10. 

Od 2008 roku w oparciu o wstępne wyniki badań jakości powietrza pod kątem 
zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem oraz wyniki analizy stanu zanieczyszczenia 
powietrza pyłem PM10 i PM2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu w tym WWA, 
na jednej stacji monitoringu tła miejskiego w województwie świętokrzyskim, na której 
wdrożone zostaną w 2007 roku pomiary benzo(a)pirenu, planowane jest uruchomienie 
pomiarów w/w zanieczyszczeń składających się na zawartość WWA w pyle PM10. Pobór 
i analiza prób prowadzone będą przez WIOŚ w Kielcach. jednocześnie GIOŚ będzie dążył do 
wyłonienia laboratorium specjalizującego się w analizach WWA. 

Dane ze stacji będą gromadzone w krajowej bazie monitoringu jakości powietrza 
i będą zasilać system oceny jakości powietrza, ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi 
raportowania będą przekazywane do bazy europejskiej (AIRBASE). 

 

Zadanie: Wdrożenie monitoringu pyłu PM2,5 

Celem realizacji zadania jest przygotowanie systemu monitoringu powietrza do 
wymogów projektu dyrektywy w UE  w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza w 
Europie, konsolidującej przepisy dyrektywy ramowej i trzech dyrektyw pomocniczych 
(96/62/WE, 1999/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE). Projekt dyrektywy zakłada konieczność 
poszerzenia systemu pomiarów i ocen o pył PM2,5.  

W przypadku uchwalenia nowej dyrektywy w proponowanym obecnie brzmieniu 
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - zgodnie z art. 88 ustawy - Poś.- 
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wykona w 2007/2008 roku wstępną ocenę jakości powietrza pod kątem zanieczyszczenia 
powietrza pyłem PM2,5 w oparciu o wskazówki do wykonania oceny wstępnej jakości 
powietrza przygotowane przez GIOŚ. Podstawę do wstępnej oceny jakości powietrza będzie 
stanowiła: 

a) analiza posiadanych wyników badań pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu, 

b) analiza presji obejmująca inwentaryzację emisji pyłu i prekursorów, 

c) wyniki analiz polskich i zagranicznych dokumentów i opracowań na temat 
zanieczyszczenia powietrza pyłem. 

d) wyniki zawarte w opracowanym na poziomie krajowym raporcie nt. 
zanieczyszczenia powietrza pyłem z uwzględnieniem źródeł jego pochodzenia. 

Inwentaryzacja emisji pyłu będzie wykonana w ramach jednego z zadań bloku-presje 
pt.: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji dla potrzeb oceny rocznej 
i wstępnej jakości powietrza. 

Na podstawie wyników oceny wstępnej zostanie zaprojektowany, a następnie 
wdrożony system pomiarów i ocen jakości powietrza pod kątem zanieczyszczenia powietrza 
pyłem PM2,5. W oparciu o projekt dyrektywy planuje się, iż od 2008/2009 roku pomiary 
stężenia pyłu PM2.5 w otaczającym powietrzu będą prowadzone we wszystkich miastach 
powyżej 100 tys. mieszkańców (w województwie świętokrzyskim dotyczy miasta Kielce) 
w ramach monitoringu tła miejskiego do oceny narażenia ludności oraz we wszystkich 
strefach, w których przekraczany jest dolny próg oszacowania, do ogólnej oceny. Planuje się 
iż pomiary te będą wykonywane przez WIOŚ w Kielcach, a ich wyniki będą gromadzone 
w krajowej bazie monitoringu jakości powietrza i będą stanowiły podstawę do wykonania 
przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznej oceny 
jakości powietrza pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM2,5. Ponadto zgodnie z wymogami 
dotyczącymi raportowania będą one przekazywane do bazy europejskiej (AIRBASE). 

W przypadku przyjęcia przez Parlament Europejski zapisów dyrektywy GIOŚ 
opracuje szczegółowy harmonogram wdrażania jej przepisów odnoszących się do 
monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, a informacje dotyczące ilości 
i lokalizacji stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 pod kątem nowej 
dyrektywy zostaną uwzględnione aneksem do niniejszego programu. 

 

 

Zadanie: Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji 
zanieczyszczeń do podłoża 

Celem realizacji zadania jest dostarczenie danych o ładunkach substancji 
zakwaszających, biogenów oraz metali ciężkich deponowanych do podłoża wraz z opadem 
atmosferycznym. Dane te umożliwiają śledzenie trendów i tym samym ocenę skuteczności 
programów redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza; ponadto mogą być wykorzystywane 
do bilansowania związków eutrofizujących w ramach ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z rolnictwa.  

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych będą mogły stanowić ważny 
wkład do rewizji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dnia 
23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22) oraz przepisów 
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transponujących wymagania Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania 
powietrza na dalekie odległości, dotyczące zwalczania eutrofizacji i zakwaszenia środowiska.  

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych w latach 2007-2009 stanowić będzie 
kontynuację programu pomiarowego w sieci krajowej, do której należy jeden punkt z terenu 
województwa świętokrzyskiego odnoszący się do stacji synoptycznej IMGW w Sandomierzu. 

      Opad atmosferyczny zbierany jest przez IMGW w sposób ciągły. Równolegle 
z poborem próbek opadu prowadzone są pomiary i obserwacje wysokości i rodzaju opadu, 
kierunki i prędkości wiatru oraz temperatury powietrza. 

      Próby opadu z punktu kontrolnego w Sandomierzu dostarczane są do Laboratorium 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, które wykonuje co miesiąc, 
analizy chemiczne obejmujące stężenia anionów: SO4

2-, NO3
-, Cl-, kationów: NH4

+, Na+, 
Ca2+, Mg2+, K+ a także metali ciężkich (Zn, Cu, Fe, Pb, Ni, Cd, Cr, Mn), azotu ogólnego 
i fosforu ogólnego oraz odczynu pH. Wyniki wykonanych comiesięcznie analiz podlegają 
przekazaniu do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziału we Wrocławiu. 

      Zestawienia wyników pomiarów stężeń oraz wyników obliczeń depozycji w formie 
tabel i map, w tym prezentację wyników badań w systemie GIS dla województwa 
świętokrzyskiego przygotowuje IMGW O/Wrocław.  
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4.2. Podsystem monitoringu jakości wód 
4.2.1. Monitoring jakości wód powierzchniowych  

Podsystem obejmuje, w województwie świętokrzyskim, badania i ocenę jakości wód 
rzek i zbiorników zaporowych oraz osadów wodnych rzek. Obowiązek badania i oceny 
jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Zgodnie 
z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów 
fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska.  

Celem zadania jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy 
stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją 
powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony przed 
zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie 
szkodliwymi dla środowiska wodnego. 

W realizowanych badaniach monitoringowych wód obowiązują przepisy zawarte 
w ustawie z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z roku 2005 Nr 239, poz. 2019 z późn. 
zm.: art. 47, ust. 5 i 6, art. 155a, art. 156 ust. 2) oraz zakresy i sposoby badania oraz kryteria 
oceny jakości i metodyki referencyjne zawarte w rozporządzeniach wykonawczych do tej 
ustawy: 

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. 
U. Nr 176, poz.1455); 

o rozporządzenie MŚ z dn. 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi w wodę 
przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728);  

o rozporządzenie MŚ z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych 
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093); 

o projekt rozporządzenia MŚ w sprawie elementów jakości i definicji klasyfikacji stanu 
ekologicznego oraz potencjału ekologicznego wód powierzchniowych (art. 38a ust. 2 Ustawy 
Prawo wodne); 

o projekt rozporządzenia MŚ w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 
powierzchniowych (art. 38a ust. 3 Ustawy Prawo wodne), 

o projekt rozporządzenia MŚ w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód 
powierzchniowych oraz podziemnych (art. 155b ust.1 ustawy Prawo wodne). 
 
Oprócz wymienionego na wstępie celu, wyniki badań monitoringowych posłużą do 

wypełnienia przez Polskę obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej oraz 
wynikających ze współpracy z Komisją Helsińską i Europejską Agencją Środowiska. 

Badanie elementów hydrologicznych i morfologicznych dla potrzeb oceny stanu wód 
powierzchniowych wykonywane będzie przez Państwową Służbę Hydrologiczno-
Meteorologiczną.  

Dodatkowo realizowany będzie program badań wód sztucznych i silnie zmienionych, 
dla których wykonywana będzie klasyfikacja ich potencjału ekologicznego. 
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Zadanie: Badania i klasyfikacja/ocena stanu wód w rzekach 

 

W latach 2007-2009 dokonane zostaną zasadnicze zmiany w programach badawczych 
jakości wód w rzekach. Głównym celem tych zmian jest wdrożenie i dopracowanie nowego 
systemu monitoringu wód powierzchniowych oraz systemu klasyfikacji ich stanu 
ekologicznego i chemicznego tak, by do roku 2009 odpowiadał w pełni wymaganiom 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Badania wskaźników biologicznych będą, w większości przypadków, badaniami 
pilotażowymi. W odniesieniu do makrobezkręgowców bentosowych badania będą 
kontynuowane, ale z sukcesywnie wprowadzanymi nowymi metodykami. 

Stan chemiczny określany będzie głównie w oparciu o badania substancji 
priorytetowych. Na dotychczasowym poziomie zostanie utrzymane prowadzenie badań 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a rzeczywisty zakres 
pomiarowy będzie określony po zakończeniu programu pilotażowego.  

Program monitoringu wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego 
określający prowadzenie badań, lokalizację punktów pomiarowych i realizowany zakres 
analiz ustalony został zgodnie z założeniami „Programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska na lata 2007-2009”, w oparciu o projekt rozporządzenia MŚ w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych (wersja z dnia 
15.12.2006 r.) oraz - wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (pismo znak 
DM/5103-06/01/06/PG z dnia 14.12.2006 r.). 

Badania monitoringowe wód powierzchniowych należące do zadań Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzone będą łącznie w 53 przekrojach 
pomiarowych z tego w 50 zlokalizowanych na rzekach i 3 ppk na zbiornikach zaporowych. 
(załącznik 2).  

Monitoring diagnostyczny na rzekach (33 ppk) i zbiornikach zaporowych (3 ppk) 
realizowany będzie w każdym z punktów 1 raz w cyklu 2007-2009 z podziałem na 3 lata 
badań za wyjątkiem 6 punktów (sieć EIONET Waters i punkt dla oceny „wód do spożycia”) – 
w każdym roku badań.  

W monitoringu diagnostycznym wód powierzchniowych województwa wyróżniono 
następujące kategorie punktów pomiarowych: 

 podstawowe – P (28), 
 reperowe - R (8), wśród nich punkty:  

− sieci Eionet-Waters (6),  
− wyznaczone dla części wód przeznaczonych do poboru wody przeznaczonej  
        do spożycia (1), 
− wyznaczonych dla części wód będących miejscem bytowania ryb (3), 
− wyznaczonych dla wód mających znaczenie dla sieci NATURA 2000 (1). 
 

Monitoring operacyjny został zaplanowany w każdym z punktów (29) w cyklach 
dwuletnich: 2007-2008 i 2008-2009.  

Zarówno program badawczy, jak i zakres pomiarowy będzie podlegał okresowej 
aktualizacji. 
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Rok 2007 

W roku 2007 badania jakości wód w rzekach prowadzone będą wg programu 
monitoringu rzek, obejmującego monitoring diagnostyczny i operacyjny. W ramach 
monitoringu diagnostycznego będą prowadzone także badania jakości wód użytkowych 
(wody przeznaczone do bytowania ryb oraz wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności 
w wodę do spożycia) wymagane dyrektywami szczegółowymi w tym zakresie. Natomiast 
w ramach monitoringu operacyjnego prowadzone będą badania jakości wód w zakresie 
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego i zagrożenia eutrofizacją.  

Częstotliwość i zakres badań wskaźników fizykochemicznych i biologicznych będzie 
zróżnicowana i uzależniona od poszczególnych rodzajów monitoringu oraz od sposobu 
użytkowania wód. 

Pobór prób wody w punktach monitoringu diagnostycznego na rzekach będzie 
realizowany z częstotliwością – przeciętnie 1 raz na miesiąc (za wyjątkiem zbiorników 
zaporowych – 1 raz w kwartale) w zakresie określonym w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Zakres pomiarowy w punktach monitoringu diagnostycznego 

Kategoria wód Rzeki Zbiorniki zaporowe 

Monitoring diagnostyczny Liczba ppk Częstotliwość Liczba ppk Częstotliwość 
1. Fitoplankton*   
Obfitość/liczebność     
Skład     
Częstotliwość zakwitów i ich 
intensywność      
Obecność taksonów wydzielających 
toksyny     
Zróżnicowanie     
Biomasa (w tym chlorofil)     
2. Fitobentos   
Obfitość         
Skład         
3. Makrofity*   
Obfitość/liczebność     
Skład     
4. Bezkręgowce bentosowe*   
Obfitość 33 1*/3lata     
Skład 33 1*/3lata     
Obecność wrażliwych taksonów 33 1*/3lata     
Zróżnicowanie 33 1*/3lata     

5. Elementy jakości fizyko-chemicznej 
  

Temperatura wody 33 12/rok 3 4/rok 
Zapach 33 12/rok 3 4/rok 
Barwa 33 12/rok 3 4/rok 
Zawiesiny ogólne  33 12/rok 3 4/rok 
Zawiesiny łatwoopadające  6 12/rok     
Tlen rozpuszczony  33 12/rok 3 4/rok 
Nasycenie tlenem  1 12/rok 3 4/rok 
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Kategoria wód Rzeki Zbiorniki zaporowe 

Monitoring diagnostyczny Liczba ppk Częstotliwość Liczba ppk Częstotliwość 
Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu 
(BZT5) 33 12/rok 3 4/rok 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 
ChZT- Mn  33 12/rok 3 4/rok 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 
ChZT- Cr 33 12/rok 3 4/rok 
Ogólny węgiel organiczny 33 12/rok 3 4/rok 
Przewodność w 20 °C 33 12/rok 3 4/rok 
Substancje rozpuszczone 33 12/rok 3 4/rok 
Siarczany 33 12/rok 3 4/rok 
Siarczyny** 6 12**/rok     
Chlorki  33 12/rok 3 4/rok 
Suma chlorków i siarczanów 6 12/rok     
Wapń  33 12/rok 3 4/rok 
Magnez 33 12/rok 3 4/rok 
Sód 6 12/rok     
Potas 6 12/rok     
Twardość ogólna 33 12/rok 3 4/rok 
pH  33 12/rok 3 4/rok 
Zasadowość ogólna 33 12/rok 3 4/rok 
Amoniak 1 12/rok 3 4/rok 
Amoniak niejonowy 3 12/rok 3 4/rok 
Azot amonowy  33 12/rok 3 4/rok 
Azot Kjeldahla 33 12/rok 3 4/rok 
Azotany 33 12/rok 3 4/rok 
Azot azotanowy  33 12/rok 3 4/rok 
Azotyny 33 12/rok 3 4/rok 
Azot azotynowy 33 12/rok 3 4/rok 
Azot ogólny  33 12/rok 3 4/rok 
Azot organiczny 33 12/rok 3 4/rok 
Fosforany PO4  33 12/rok 3 4/rok 
Fosfor ogólny  33 12/rok 3 4/rok 
6. Priorytetowe substancje     
niebezpieczne   
Kadm i jego związki  6 4/rok     
Ołów i jego związki a) 6 4/rok     
Rtęć i jej związki  6 4/rok     
Nikiel i jego związki  6 4/rok     

Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA) 6 1/rok     

7. Zanieczyszczenia specyficzne z 
Wykazu I**   
Tetrachlorometan (czterochlorek 
węgla)** (CCl4)1, 4, 8) 6 1**/rok     

Aldryna** (C12H8Cl6) 1, 4, 8) 6 1**/rok     
Dieldryna** (C12H8Cl6O) 1, 4, 8) 6 1**/rok     
Endryna** (C12H8Cl6O)1, 4, 8) 6 1**/rok     
Izodryna** (C12H8Cl6) 1, 4, 8) 6 1**/rok     
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Kategoria wód Rzeki Zbiorniki zaporowe 

Monitoring diagnostyczny Liczba ppk Częstotliwość Liczba ppk Częstotliwość 
Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan** 
(DDT całkowity)1, 4, 8), w tym  izomer 
para-para 6 1**/rok     

Wielopierścieniowe chlorowane 
dwufenyle** (PCB) 1, 4, 8) 6 1**/rok     
Wielopierścieniowe chlorowane 
trójfenyle** (PCT) 1, 4, 8) 6 1**/rok     
Trichloroetylen** (TRI) 1, 4, 8)  6 1**/rok     
Tetrachloroetylen** (nadchloroetylen 
(PER) 1, 4)  6 1**/rok     
8. Pozostałe zanieczyszczenia 
specyficzne   
Arsen 6 4/rok 3 4/rok 
Bar 6 4/rok 3 4/rok 
Beryl 6 4/rok     
Bor  6 4/rok 3 4/rok 
Chrom sześciowartościowy  6 4/rok 3 4/rok 
Chrom ogólny 6 4/rok 3 4/rok 
Cyna** 6 4**/rok     
Cynk***    33 4-12/rok 3 4/rok 
Kobalt 6 4/rok     
Miedź 33 4-12/rok 3 4/rok 
Molibden** 6 4**/rok     
Selen 6 4/rok 3 4/rok 
Srebro** 6 4**/rok     
Tal** 6 4**/rok     
Tytan** 6 4**/rok     
Wanad** 6 4**/rok     
Antymon** 6 4**/rok     

Fenole lotne (indeks fenolowy) 8 4/rok     

Węglowodory ropopochodne 8 4/rok     
Cyjanki wolne 6 4/rok     
Cyjanki związane** 6 4**/rok     
Fluorki 6 4/rok     
Rodanki** 6 4**/rok     
Żelazo ogólne 6 4/rok     
Mangan 6 4/rok     
Glin  6 4/rok     
Chlor wolny** 6 4**/rok     
Chlor całkowity** 8 4-12**/rok     
Siarczki 6 4/rok     
Aldehyd mrówkowy** 6 4**/rok     
Akrylonitryl** 6 4**/rok     
Pestycydy ogółem**  1 1**/rok     
Insektycydy z grupy węglowodorów 
chlorowanych**  6 4**/rok     
Insektycydy fosforoorganiczne i 
karbaminianowe** 6 4**/rok     
Kaprolaktam** 6 4**/rok     
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Kategoria wód Rzeki Zbiorniki zaporowe 

Monitoring diagnostyczny Liczba ppk Częstotliwość Liczba ppk Częstotliwość 

Surfaktanty anionowe (substancje 
powierzchniowo-czynne anionowe) 6 4/rok     
Surfaktanty niejonowe (substancje 
powierzchniowo-czynne niejonowe)** 6 4**/rok     
Suma surfaktantów anionowych i 
niejonowych** 6 4**/rok     
Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym 6 4/rok     
Substancje ekstrahowane 
chloroformem** 1 1**/rok     
Lotne węglowodory aromatyczne – BTX 
(benzen, toluen, ksylen) 6 4/rok     
Adsorbowane związki chloroorganiczne 
– AOX**  6 4**/rok     
Rozpuszczalne lub zemulgowane 
węglowodory**  1 1**/rok     

9. Wskaźniki mikrobiologiczne 
  

Ogólna liczba bakterii Coli  33 12/rok 3 4/rok 

Liczba bakterii z grupy Coli typu 
kałowego (termotolerancyjne) 33 12/rok 3 4/rok 
10. Pozostałe parametry   
Chlorofil „a”   33 4/rok 3 4/rok 

 
*realizacja badań nastąpi po otrzymaniu i możliwym wdrożeniu metodyk badawczych 
** realizacja badań w miarę możliwości finansowych na zakup sprzętu, odczynników, wdrożenia metodyk 
***cynk – oznaczenie wymagane do oceny „rybnej” jako cynk ogólny 
 
 

Oznaczenia makrobezkręgowców bentosowych zostały zaplanowane do badań we 
wszystkich 50 punktach na rzekach 1 raz na 3 lata z podziałem: w roku 2007-16 ppk (zlewnia 
Nidy), w latach 2008-2009 po 17 ppk. W rozkładzie częstotliwości badań uwzględniono 
realizację z lat 2005-2006. 

 

Monitoring wód powierzchniowych, które są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia, prowadzony będzie w jednym punkcie pomiarowym 
Nowy Korczyn na rzece Nidzie, w zakresie przedstawionym w tabeli 2.  

Punkt ten usytuowany jest w strefie podlegającej ochronie poniżej nowego, oddanego 
do eksploatacji w styczniu 2005 roku, ujęcia komunalnego wód w Starym Korczynie, które 
szacunkowo pokrywa potrzeby około 7 tys. osób. 

 
Lp Lokalizacja  Rzeka km Rodzaj 

ujęcia Nazwa ujęcia Użytkownik Uwagi 

1 Stary 
Korczyn Nida 9,59 

brzegowe 
(prawy 
brzeg) 

„NIDA  2000” 
Związek 

Międzygminny „Nida 
2000” w Solcu Zdroju 

nowe ujęcie; 
zastąpiło 

eksploatowane  
do 2005 roku 

ujęcie w Nowym 
Korczynie 
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Tabela 2. Zakres analityczny badań monitoringowych wód powierzchniowych wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia  
Kategoria jakości wody: A2 

Zakres badań  Lp. 

 
 

Wskaźniki jakości wody 
 

 
 
Jednostki 

miary według 
rozporządzenia1 realizowany  

Grupa 
wskaźni- 

ków 

Częstotli- 
wość 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Odczyn pH + + I 4 x w roku 
2 Temperatura ºC + + I 4 x w roku 
3 Zapach [stopień rozc. przy 25°C]  + + I 4 x w roku 
4 Barwa mg/l + + I 4 x w roku 
5 Zawiesiny ogólne mg/l + + I 4 x w roku 
6 Tlen rozpuszczony 

(nasycenie tlenem) 
%  + + I 4 x w roku 

7 Biochemiczne zapotrzebowanie 
tlenu (BZT5) 

mg/l + + I 4 x w roku 

8 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 
(ChZT) 

mg/l + + I 4 x w roku 

9 Przewodność w 20ºC μS/cm  + + I 4 x w roku 
10 Chlorki mg/l + + I 4 x w roku 
11 Amoniak mg/l + + I 4 x w roku 
12 Azotany mg/l + + I 4 x w roku 
13 Fosforany mg/l + + I 4 x w roku 
14 Żelazo rozpuszczone mg/l + + II 2 x w roku 
15 Mangan mg/l + + II 2 x w roku 
16 Miedź mg/l + + II 2 x w roku 
17 Cynk mg/l + + II 2 x w roku 
18 Siarczany mg/l + + II 2 x w roku 
19 Substancje powierzchniowo 

czynne anionowe 
mg/l + + II 2 x w roku 

20 Substancje powierzchniowo 
czynne niejonowe 

mg/l + - II 2 x w roku 

21 Fenole (indeks fenolowy) mg/l + + II 2 x w roku 
22 Azot Kjeldahla mg/l + + II 2 x w roku 
23 Ogólny węgiel organiczny mg/l + + II 2 x w roku 
24 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 

wody 
+ + II 2 x w roku 

25 Liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego (termotolerancyjne) 

w 100 ml 
wody 

+ + II 2 x w roku 

26 Fluorki mg/l + + III 1 x w roku 
27 Bor mg/l + + III 1 x w roku 
28 Nikiel mg/l + + III 1 x w roku 
29 Wanad mg/l + - III 1 x w roku 
30 Arsen mg/l + + III 1 x w roku 
31 Kadm mg/l + + III 1 x w roku 
32 Chrom ogólny mg/l + + III 1 x w roku 
33 Chrom+6 mg/l + + III 1 x w roku 
34 Ołów  mg/l + + III 1 x w roku 

  35 Selen mg/l + + III 1 x w roku 
36 Rtęć mg/l + + III 1 x w roku 
37 Bar mg/l + + III 1 x w roku 
38 Cyjanki mg/l + + III 1 x w roku 
39 Rozpuszczone lub zemulgowane 

węglowodory 
mg/l + - III 1 x w roku 

40 Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne 

μg/l + + III 1 x w roku 

41 Pestycydy ogólne mg/l + - III 1 x w roku 
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1 2 3 4 5 6 7 
42 Substancje ekstrahowane 

chloroformem 
mg/l + - III 1 x w roku 

43 Liczba paciorkowców kałowych 
(enterokoki) 

w 100 ml 
wody 

+ + III 1 x w roku 

44 Bakterie z rodzaju Salmonella w 1000 ml 
wody  

+ + III 1 x w roku 

  1Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia 
(Dz. U. Nr 204, poz. 1728).  

Badania jakości wód pod kątem przydatności do bytowania ryb zostały zaplanowane, 
zgodnie z pracą Konsorcjum pt. „Opracowanie sposobu prowadzenia monitoringu wód 
powierzchniowych oraz zasad funkcjonowania systemu ocen wg wymagań Ramowej 
Dyrektywy Wodnej”, w 3 punktach zlokalizowanych na rzekach: Czarnej Nidzie, Czarnej 
Włoszczowskiej i Zwleczy. Dodatkowo, w miarę posiadanych środków finansowych, zakłada 
się rozszerzenie zakresu pomiarowego o wskaźniki niezbędne do oceny wód pod kątem 
przydatności do bytowania ryb w nowych, dotychczas nie badanych punktach.  

Zakres badań obejmujący wskaźniki fizykochemiczne (temperatura, pH, tlen 
rozpuszczony, BZT5, zawiesiny ogólne, niejonowy amoniak, azot amonowy, azotyny, fosfor 
ogólny, związki fenolowe, węglowodory ropopochodne, całkowity chlor pozostały, cynk 
ogólny, miedź rozpuszczona, twardość ogólna) określa rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 4.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz.1455). 

W monitoringu operacyjnym badania realizowane będą 4-12 razy w roku w zakresie 
określonym w tabeli 3, poszerzonym w poszczególnych punktach o wskaźniki wynikające 
z występującej presji. 
Tabela 3. Zestawienie wskaźników jakości wód powierzchniowych w punktach monitoringu operacyjnego 

Częstotliwość, z jaką wskaźnik jakości 
powinien być oznaczany w ciągu roku: Lp. Wskaźnik jakości wody 

minimalna optymalna 
 Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 

1 Temperatura wody 4 8-12 
2 Zawiesina ogólna 4 8-12 
 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) 

3 Tlen rozpuszczony 4 8-12 
4 Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 4 8-12 
5 Ogólny węgiel organiczny  4 8-12 
 Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie (zasolenie) 

6 Przewodność w 20 °C 4 8-12 
7 Substancje rozpuszczone 4 8-12 
 Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) 

8 pH  4 8-12 
 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) 

9 Azot amonowy  4 8-12 
10 Azot Kjeldahla 4 8-12 
11 Azotany   4 8-12 
12 Azot azotanowy  4 8-12 
13 Azotyny   4 8-12 
14 Azot azotynowy 4 8-12 
15 Azot ogólny  4 8-12 
16 Azot organiczny 4 8-12 
17 Fosforany PO4  4 8-12 
18 Fosfor ogólny  4 8-12 
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Na podstawie danych, uzyskanych z badań monitoringu wód powierzchniowych, 
dokonana zostanie klasyfikacja stanów (ekologicznego, chemicznego, potencjału 
ekologicznego) oraz ocena stanu wód w oparciu o standardy zapisane w rozporządzeniach 
MŚ do ustawy Prawo wodne. Ponadto sporządzane będą oceny wód w zakresie spełniania 
wymagań odpowiednio do ich gospodarczego przeznaczenia oraz w zakresie 
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego i zagrożenia eutrofizacją - według 
kryteriów określonych obowiązującymi, cytowanymi na wstępie rozporządzeniami. 

Wyniki badań monitoringowych wód powierzchniowych wykonywanych przez WIOŚ 
gromadzone będą w wojewódzkiej bazie danych z wykorzystaniem systemu komputerowego 
„JaWo” i przekazywane co kwartał do IMGW/GIOŚ, a zagregowane wyniki pomiarów 
i oceny - raz w roku do RZGW Kraków i RZGW Warszawa. 

 
 

Lata 2008- 2009 
W latach 2008-2009 program monitoringu wód w rzekach będzie uzupełniany 

i zmieniany w oparciu o doświadczenia i badania pilotażowe realizowane w latach 
poprzednich. 

W roku 2008 dokonana zostanie pierwsza ocena stopnia eutrofizacji śródlądowych wód 
powierzchniowych, która będzie obejmowała okres 2004-2007. Do realizacji takich ocen, 
z częstotliwością co 4 lata, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska zostali zobligowani 
na podstawie art. 47 ust. 6 ustawy - Prawo wodne. 

 
 

Zadanie: Badania i ocena jakości osadów wodnych w rzekach 
 

Badania mają na celu kontrolowanie stężeń metali ciężkich i szkodliwych substancji 
organicznych akumulowanych w osadach rzek i jezior oraz określenie trendów zmian 
zawartości tych zanieczyszczeń wraz z oceną tych zmian w czasie. 

W latach 2007-2009 lokalizacja punktów poboru, częstotliwość oraz zakres badań 
zostaną dostosowane do wdrażanego programu monitoringu wód powierzchniowych, 
zgodnego z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analogicznie do lat poprzednich 
przewiduje się kontrolę zawartości pierwiastków głównych tj.: Ca, Mg, Mn, Fe, P, S, i Corg 
oraz pierwiastków śladowych: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr, Zn, V. Ponadto 
w wybranych punktach wykonane zostaną oznaczenia szkodliwych związków organicznych 
tj.: 17 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (acenaftylen, acenaften, fluoren, 
fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(e)piren, perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, 
dibenzo(a,h)antracen, benzo(ghi)perylen), 7 kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB 28, 
PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180) oraz 13 pestycydów 
chloroorganicznych (α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, Heptachlor, Aldryna, Epoksyd 
Heptachloru, Dieldryna, p,p’-DDE., p,p’-DDD, p,p’-DDT, Endryna i Aldehyd Endryny).  

Realizację badań stężeń metali ciężkich i szkodliwych substancji organicznych 
akumulowanych w osadach rzek zapewnia Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  
 

 

 

 32



Program monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2009 
 
 
 

Udostępnianie i upowszechnianie informacji o jakości wód powierzchniowych 
 

Udostępnianie i upowszechnianie wyników badań i ocen jakości wód 
powierzchniowych następować będzie poprzez ich prezentację za pośrednictwem publicznych 
sieci telekomunikacyjnych oraz poprzez dostępność do opracowań tekstowych i baz danych 
WIOŚ. Zakres udostępnianych informacji określają następujące przepisy: 

- art. 30  ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), 

- § 2 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. 
w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 
1453).  

 
Roczna ocena jakości wód powierzchniowych wraz z klasyfikacją za rok poprzedni 

zostanie udostępniona na stronie internetowej WIOŚ w terminie trzech miesięcy od 
zakończenia roku, którego dotyczy w zakresie obejmującym:  

− program pomiarowy jakości rzek wraz z wykazem badanych wskaźników 
i substancji, częstotliwość badań oraz lokalizację punktów pomiarowych, 

− wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały w roku badawczym 
o jakości rzek w poszczególnych ppk, podane jako stężenia średnioroczne, 
maksymalne i minimalne, 

− wyniki ogólnej klasyfikacji jakości rzek. 

Oceny roczne będą również zamieszczane w publikowanych, w ramach serii 
wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska, raportach i informacjach o stanie 
środowiska województwa świętokrzyskiego. 

Oprócz informacji i opracowań publikowanych oraz udostępnianych za 
pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych WIOŚ udostępnia również wyniki 
badań monitoringowych wód powierzchniowych na zasadach określonych w obowiązujących 
w tym zakresie przepisach. 
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4.2.2. Monitoring jakości wód podziemnych 

 
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju,  
na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań 
ochronnych. 

Przedmiotem monitoringu będą jednolite części wód podziemnych (w tym części uznane  
za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego), ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, znajdujących się na terenie 
niektórych jednolitych części wód podziemnych. 

Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny wód podziemnych są ujęte w art. 38a ust. 1, art. 47 
oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,  
poz. 2019 z późn. zm.). Szczegółowe regulacje odnośnie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 
podziemnych będą zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska stanowiącym wykonanie 
delegacji zawartej w art. 38a ust. 1 ustawy – Prawo Wodne – w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
stanu wód podziemnych (projekt). 

Natomiast szczegóły dotyczące oceny wód podziemnych pod względem zawartości 
azotanów reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
(Dz. U. Nr 241, poz. 2093). 

 
W ramach podsystemu monitoringu wód podziemnych w latach 2007-2009 realizowane 

będzie jedno zadanie: 

 

Zadanie: Badania i ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych  

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych będą prowadzone 
w ramach: 

- monitoringu diagnostycznego, którym będą objęte wszystkie jednolite części wód podziemnych, 
- monitoringu operacyjnego obejmującego jednolite części wód podziemnych o statusie 

zagrożonych, 
- monitoringu badawczego, którego zakres i częstotliwość będzie ustalana każdorazowo  

w zależności od potrzeb. 

Badania w ramach monitoringu diagnostycznego będą prowadzone z częstotliwością: 
- co 3 lata – w odniesieniu do płytkich poziomów wodonośnych, 
- co 6 lat – w odniesieniu do głębszych poziomów wodonośnych. 

Badania w ramach monitoringu operacyjnego będą prowadzone z częstotliwością: 
- 2 razy w roku – w odniesieniu do płytkich poziomów wodonośnych, 
- 1 raz w roku – w odniesieniu do głębszych poziomów wodonośnych. 

Harmonogram prac na lata 2007-2009: 
2007 rok   - monitoring diagnostyczny (1x rok) i monitoring operacyjny (1x rok) w punktach sieci 

krajowej, 
2008 rok   - monitoring operacyjny (2 x rok), 
2009 rok   - monitoring operacyjny (2 x rok). 

W 2007 roku na terenie województwa świętokrzyskiego badania będą prowadzone, 
w odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych, w ramach monitoringu diagnostycznego  
i operacyjnego krajowej sieci pomiarowej. Badania wykonywał będzie Państwowy Instytut 
Geologiczny przy koordynacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
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Próby wód podziemnych będą pobrane, tak jak do tej pory, 1 raz w roku.  

Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego obejmie wskaźniki ogólne: odczyn, 
temperatura, przewodność elektryczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny oraz 
wskaźniki nieorganiczne: amoniak, arsen, azotany, azotyny, bar, bor, chlorki, chrom, cynk, fluorki, 
fosforany, glin, kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, siarczany, sód, wapń, 
wodorowęglany, żelazo. Zakres badań może ulec poszerzeniu o wskaźniki charakteryzujące rodzaj 
oddziaływań antropogenicznych występujących na obszarze danej jednolitej części wód 
podziemnych. 

Zakres badań w ramach monitoringu operacyjnego obejmie wskaźniki charakterystyczne dla 
rodzaju presji występującej na obszarze danej jednolitej części wód podziemnych oraz wskaźniki, 
których wartości stwierdzone na podstawie monitoringu diagnostycznego przekraczały wartości 
graniczne przyjęte dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.  

W uzasadnionych przypadkach mogą być wykonywane przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska uzupełniające badania wód podziemnych określone wojewódzkimi 
programami monitoringu środowiska. Ponadto WIOŚ jest zobowiązany do prowadzenia badań wód 
podziemnych w obszarach narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. 

Według informacji RZGW w Krakowie i Warszawie na terenie województwa 
świętokrzyskiego nie występują wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych 
wód należy ograniczyć, zatem na lata 2007-2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Kielcach nie planuje badań monitoringowych wód podziemnych w ramach sieci regionalnej. 

Badania monitoringowe będą prowadzone w punktach pomiarowych (studnie wiercone, 
piezometry) spełniających wymagania RDW. W skład nich wejdzie część punktów dotychczas 
funkcjonujących w ramach monitoringu, nowe punkty wybrane spośród istniejących otworów 
hydrogeologicznych oraz w niewielkim stopniu punkty pomiarowe wykonane jako nowe. 
Większość punktów pomiarowych będzie ujmowała płytkie poziomy wodonośne, najbardziej 
narażone na oddziaływania antropogeniczne.  

Zmiany w strukturze programu monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych będą 
uzależnione od wyników pierwszej oceny oraz wyników szczegółowej analizy presji. 

Kompleksowa ocena stanu (chemicznego i ilościowego) jednolitych części wód 
podziemnych będzie dokonana w 2008 roku w oparciu o klasyfikację wg rozporządzenia Ministra 
Środowiska stanowiącego wykonanie delegacji zawartej w art. 38a ust. 1 ustawy - Prawo Wodne - 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (projekt).  

Wyniki badań i ocen wykonywanych w ramach monitoringu jakości wód podziemnych 
posłużą do optymalizacji działań związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami wód 
podziemnych, mających na celu utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych; będą 
także wykorzystane na potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji 
Europejskiej wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy dotyczącej ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywy 
azotanowej). 

Uzyskane, w ramach monitoringu krajowego, wyniki i sprawozdania z badań wód 
podziemnych w województwie świętokrzyskim będą wykorzystywane do opracowywania przez 
WIOŚ rocznych ocen, raportów i komunikatów. 
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Udostępnianie i upowszechnianie informacji o jakości wód podziemnych 

 
Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań i ocen jakości wód podziemnych 

realizowanych w monitoringu następować będzie poprzez prezentację na stronie internetowej 
WIOŚ, w zakresie wynikającym z: 

 
- art. 30 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), 
- § 2 i 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu 

udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453). 
 

Zgodnie z § 10 cyt. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu udostępniania 
informacji o środowisku, minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących wyników 
pomiarów jakości wód podziemnych obejmuje: 

 
- program pomiarowy jakości wód podziemnych zawierający wykaz badanych wskaźników  

i substancji, częstotliwość badań oraz lokalizację punktów pomiarowych, 
- wyniki pomiarów i substancji, które zadecydowały o jakości wód podziemnych 

w poszczególnych punktach pomiarowych, 
- wyniki ogólnej klasyfikacji jakości wód podziemnych przeprowadzonej w poprzednim roku. 
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4.3. Podsystem monitoringu hałasu 

 

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest uzyskiwanie danych oraz 
ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska (art. 26 i 117 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska). 

Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony 
przed hałasem realizowanej poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz 
instrumenty ochrony środowiska takie jak mapy akustyczne, programy ochrony środowiska; 
w tym programy ochrony przed hałasem oraz rozwiązania techniczne ukierunkowane na 
źródła lub minimalizujące oddziaływanie, np. ekrany akustyczne. Pomiary oraz oceny mają 
na celu umożliwienie wyznaczenia obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu, na 
których należy skoncentrować działania naprawcze.  

 

Zadanie: Pomiary hałasu w środowisku oraz ocena klimatu akustycznego 
Zadanie będzie uwzględniać zmiany stanu prawnego wynikające z wymogów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189  
z 18.07.2002, str. 12) wprowadzone do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Art. 112a 
wprowadza wskaźniki hałasu, których sposób ustalania będzie określony w zależności od 
potrzeby prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem czy 
potrzeby stosowania wskaźników hałasu do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 
środowiska. Dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu, zróżnicowanymi 
w zależności od rodzajów terenu, rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu 
oraz w zależności od czasu odniesienia, będą zgodnie z art. 113 do ustawy - Poś. określone 
rozporządzeniem MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (projekt). 

 

Zadanie: Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska  
Zadanie dotyczy pomiarów i ocen hałasu emitowanego przez źródła: przemysłowe 

oraz komunikacyjne w tym drogi, linie kolejowe, tramwajowe oraz lotniska.  

Badania obejmują wyznaczanie równoważnego poziomu hałasu i warunków poza 
akustycznych niezbędnych do interpretacji wyników i oceny klimatu akustycznego.  

Ze względu na charakter zjawiska hałasu, organizacja badań została 
zdecentralizowana. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska podstawowym poziomem 
oceny klimatu akustycznego jest powiat. Starosta, zarządzający drogami, liniami kolejowymi 
i portami lotniczymi odpowiedzialni są za dokonywanie ocen w formie map akustycznych 
opracowywanych w oparciu o metody obliczeniowe wykorzystujące m.in. wyniki pomiarów. 
Mapy akustyczne aktualizowane będą w cyklach 5 letnich, począwszy od roku 2007.  

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska został ustawowo zobowiązany do 
dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nie objętych obowiązkiem 
opracowywania map akustycznych. Jednocześnie, stosownie do ogólnych kompetencji 
wynikających z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, wykonywane będą oceny klimatu 
akustycznego w skali województwa.  

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w wojewódzkim programie monitoringu 
środowiska powinien uwzględniać zakres badań własnych, a także zakres wykorzystania 
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badań prowadzonych przez inne jednostki z mocy prawa wykonujące pomiary hałasu, 
niezbędny do wykonywania ocen klimatu akustycznego w województwie, biorąc pod uwagę:  

− obszary priorytetowe wskazane w ustawie – Prawo ochrony środowiska,  

− sieć i natężenie ruchu drogowego i kolejowego,  

− źródła przemysłowe - w powiązaniu z planem ich kontroli.  

Kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o stanie akustycznym 
środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska na poziomie WIOŚ jest zobowiązana do:  

− prowadzenia wojewódzkiego rejestru stanu akustycznego środowiska (art. 120a ustawy 
Prawo ochrony środowiska.),  

− sukcesywnego gromadzenia map akustycznych i programów ochrony środowiska przed 
hałasem (art. 120 ustawy Prawo ochrony środowiska),  

− przekazywania zawartości wojewódzkiego rejestru do GIOŚ (art. 120a ustawy Prawo 
ochrony środowiska);  

 

 

Program badań własnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Kielcach na lata 2007-2009 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach planuje w latach 2007-
2009 wykonanie badań własnych hałasu komunikacyjnego na terenie trzech miast 
województwa świętokrzyskiego:  
− Skarżyska-Kamiennej – w roku 2007, 
− Starachowic – w roku 2008, 
− Ostrowca Świętokrzyskiego – w roku 2009 

 
 
Wykaz planowanych punktów pomiarowych w ww. miastach przedstawiają poniższe tabele: 
 
Skarżysko – Kamienna: 

Lp Nazwa ulicy Planowana ilość 
punktów pomiarowych * 

1 1-go Maja 3 
2 3-go Maja 1 
3 11-go Listopada 1 
4 Krakowska 5 
5 Krasińskiego 1 
6 Legionów 3 
7 Młodzawy 1 
8 Niepodległości 4 
9 Piłsudskiego 4 

10 Wojska Polskiego 3 
11 Żurawia 1 

RAZEM 27 
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Starachowice: 

Lp Nazwa ulicy Planowana ilość  
punktów pomiarowych * 

1 Kielecka  2 
2 Al. Wyzwolenia 4 
3 Ostrowiecka 2 
4 Radomska 4 
5 Moniuszki 2 
6 Iłżecka  2 
7 Kardynała Wyszyńskiego 2 
8 Miodowa 1 
9 Kościelna 3 

10 Marszałka Piłsudskiego 2 
11 Konstytucji 3-go Maja 2 
12 Partyzantów 2 
13 Al. Armii Krajowej 3 

RAZEM 31 
 
Ostrowiec Świętokrzyski: 

Lp Nazwa ulicy Planowana ilość  
punktów pomiarowych * 

1 Długa 3 
2 Sienkiewicza 2 
3 Starokunowska 1 
4 Al. 3-go Maja 2 
5 Traugutta 2 
6 Bałtowska 3 
7 Radwana 1 
8 Denkowska 1 
9 11-go Listopada 2 

10 Waryńskiego 4 
11 Sienkiewicza 3 
12 Iłżecka 3 
13 Polna 3 
14 Siennieńska 3 
15 Sandomierska 1 
16 Opatowska 1 
17 Świętokrzyska 2 
18 Zagłoby 3 

RAZEM 40 
• Ilość punktów pomiarowych planowanych do badań będzie uzależniona od rozwiązania problemów kadrowych i finansowych. 

 
WIOŚ w Kielcach przewiduje również badania źródeł przemysłowych w zakresie 

wpływu na klimat akustyczny w środowisku – wykonywane w powiązaniu z kontrolą 
obiektów sprawowaną przez pion inspekcyjny WIOŚ, w terminach według planu kontroli 
Wydziału Inspekcji. Badania stanowić będą kontynuację nadzoru WIOŚ w zakresie 
przestrzegania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku przez podmioty prowadzące 
działalność związaną z wytwarzaniem hałasu przenikającego do środowiska, w tym 
działalność produkcyjną, usługową. Wyniki pomiarów wykorzystane będą także do oceny 
hałasu występującego w środowisku w skali województwa. 

Wyniki badań źródeł przemysłowych w zakresie emisji hałasu do środowiska są 
nieodzowne dla funkcjonowania Systemu Kontroli i Ewidencji Obiektów Emitujących Hałas, 
który będzie aktualizowany do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.  

Pomiary hałasu ujęte w programie zapewniają dostarczanie, poprzez GIOŚ, 
odpowiednich danych do sprawozdawczości GUS i OECD. 
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Program badań prowadzonych przez inne jednostki zobowiązane do pomiarów z mocy 
prawa (art. 147, 175 ustawy - P.o.ś.) na lata 2007-2009 

Od 2007 r. na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, Urząd Miasta 
w Kielcach planuje opracowywanie sektorowych map akustycznych dla miasta Kielce, które 
posłużą do opracowania szczegółowych programów ochrony przed hałasem.  

Zgodnie z art. 175 ustawy P.o.ś., Miejski Zarząd Dróg w latach 2007-2009 będzie 
wykonywał okresowe pomiary poziomów substancji wprowadzanych do środowiska  
w związku z eksploatacją dróg na terenie miasta Kielce i przekazywał w miarę ich 
wykonywania do WIOŚ. 

Na podstawie art. 3 rozporządzenia MŚ z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz. 308):  
− Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje wykonanie na terenie 

województwa świętokrzyskiego pomiarów hałasu na nowo oddanych do eksploatacji 
odcinkach dróg ekspresowych: 
− odcinek Węzeł Północ w 2008 r. 
− odcinki Kielce – Cedzyna oraz Skarżysko-Kamienna – Występa w 2009 r. 

− PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują wykonanie okresowych pomiarów hałasu na 
wszystkich liniach kolejowych na terenie województwa z wyłączeniem linii 
szerokotorowej do końca 2008 r. Pomiary będą wykonywane wzdłuż linii kolejowych 
graniczących z terenami prawnie chronionymi przed hałasem. W przypadku 
niewystarczającej ilości środków finansowych plany te mogą ulec zmianie. 

Zakres wykorzystania do ocen klimatu akustycznego w województwie badań 
prowadzonych przez inne jednostki zobowiązane do pomiarów z mocy prawa (art. 147, 175 
ustawy - P.o.ś.) obejmuje:  
− pomiary hałasu wykonane w związku z eksploatacją dróg i linii kolejowych, które ze 

względu na szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska 
zarządzający drogami i liniami kolejowymi obowiązani są przekazywać właściwym 
organom ochrony środowiska. 

− pomiary wykonane w związku z eksploatacją instalacji i urządzeń, które prowadzący 
instalację lub użytkownicy urządzeń mają obowiązek przekazywać właściwym organom 
ochrony środowiska. 

 

Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań i ocen dotyczących ochrony przed 
hałasem 

Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań i ocen dotyczących ochrony 
przed hałasem następować będzie poprzez opracowywanie, w cyklach dwuletnich, raportów 
o stanie środowiska w województwie oraz poprzez prezentowanie w sieci INTERNET 
rezultatów prowadzonych badań. Wydanie przez WIOŚ raportu o stanie środowiska w 
województwie planowane jest w 2004 roku (strona internetowa - aktualizacja roczna). 

Wojewoda i starosta udostępniają w elektronicznych bazach danych, dostępnych za 
pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych informacje dotyczące ochrony przed 
hałasem, w oparciu o następujące przepisy: 
− art. 30 ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. 
zm.) - obowiązek udostępniania informacji, 
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− § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu 

udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453) - minimalny zakres 
udostępnianych informacji.  

Udostępnianie informacji, w szczególności poprzez zamieszczanie w elektronicznych 
bazach danych dostępnych za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych 
dotyczy: 
− wojewody, z zastrzeżeniem zakresu poniżej wymienionego, w odniesieniu do informacji  

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
− starosty, w przypadku aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. i innych 

terenów wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska dla których ma być 
wykonana ocena stanu akustycznego - w zakresie informacji o których mowa w art. 30 
ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Powołany wyżej art. 30 ust. 1 pkt. 6 i 7 dotyczy: wyników pomiarów na potrzeby 
ocen stanu akustycznego środowiska i map akustycznych, terenów zagrożonych hałasem, na 
których przekroczone są poziomy hałasu w stopniu wymagającym podjęcia przedsięwzięć 
ochronnych w pierwszej kolejności oraz terenów, dla których tworzy się programy działań, 
których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego. 
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4.4. Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych 
 

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska zostały wdrożone 
nowe regulacje dotyczące pól elektromagnetycznych (PEM), które ustawa definiuje jako pola 
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0Hz do 300GHz 
(zakres promieniowania niejonizującego).  

Ochrona przed polami elekromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego 
stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 
dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach lub zmniejszaniu poziomów pól 
elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Zgodnie z art. 123 ustawy - Prawo ochrony środowiska, oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. 

W ramach podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych powinna być 
prowadzona obserwacja zmian poziomów sztucznie wytworzonych pól 
elektromagnetycznych w środowisku. Celem tej obserwacji jest ochrona przed wzrostem 
poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości normatywne zdefiniowane dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r., w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Wiąże się to z koniecznością 
dokonywania ocen poziomów PEM w środowisku oraz badań na rzecznych tych ocen, 
którymi ustawowo został  zobowiązany Wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 
 

Zadanie: Pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku 

Celem zadania jest śledzenie poziomu wartości charakteryzujących pola 
elektromagnetyczne wytwarzane w sposób sztuczny przez różne źródła, takie jak stacje i linie 
elektromagnetyczne, stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii 
komórkowej, czy radary na terenach dostępnych dla ludności. 

 Program wykonywania pomiarów określi wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
w wojewódzkim programie monitoringu środowiska w oparciu o tworzone rozporządzenie 
MŚ w sprawie okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
(delegacja z art. 123 ustawy P.o.ś.). Rozporządzenie to określi zakres prowadzenia badań 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, obejmując pomiary natężenia składowej 
elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 85MHz 
do 2200MHz. Na terenie województwa pomiary będą wykonywane wokół 27 obiektów 
w trzyletnim cyklu pomiarowym, w miejscach dostępnych dla ludności tj. w centralnych 
dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. oraz  
w pozostałych miastach i na terenach wiejskich. W uzasadnionych przypadkach 
specjalistyczne badania poziomu PEM może prowadzić GIOŚ. Pomiary kontrolne jak 
i wykonywane przez inne jednostki będą mogły być wykorzystywane w monitoringu pól 
elektromagnetycznych, pod warunkiem spełniania wymagań dotyczących jakości wyników. 

Zakłada się, że w latach 2007-2009 będzie kontynuowany cykl badawczy pól 
elektromagnetycznych, obejmujący stacje bazowe telefonii komórkowej oraz nadajniki 
radiowe i telewizyjne zlokalizowane na terenie województwa w miejscach dostępnych dla 
ludności. 
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Pomiary monitoringowe dotyczyć będą niżej wymienionych stacji. Ilość wykonanych 
pomiarów uzależniona będzie od dostępnych środków finansowych. 
 
Tabela 1.  Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie województwa świętokrzyskiego 

Lp. Operator sieci telefonii komórkowej Lokalizacja obiektu 

1 PTK Centertel Sp. z o.o. Kielce, al. 1000-lecia PP 7 
2 PTK Centertel Sp. z o.o. Kielce, ul. Wesoła 51 
3 PTK Centertel Sp. z o.o. Kielce, ul. Wapiennikowa 45a 
4 PTK Centertel Sp. z o.o. Kielce, ul. Żniwna 3 
5 PTK Centertel Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 3 
6 PTK Centertel Sp. z o.o. Pińczów, ul. 1-go Maja 2 
7 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Sandomierz, Rynek 
8 PTK Centertel Sp. z o.o. Małogoszcz, gm. Małogoszcz 
9 Polkomtel S.A. Opatów, ul. Sienkiewicza 17 
10 PTK Centertel Sp. z o.o. Suchedniów, ul. Mickiewicza 7 
11 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Ożarów, ul. Stodolna 
12 Polkomtel S.A. Zagnańsk, ul. Kielecka 16 
13 PTK Centertel Sp. z o.o. Piekoszów, gm. Piekoszów 
14 Polkomtel S.A. Oksa, gm. Oksa 
15 Polkomtel S.A. Morawica, ul. Spacerowa 3 
16 PTK Centertel Sp. z o.o. Cedzyna, gm. Górno 
17 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn 
18 PTK Centertel Sp. z o.o. Iwaniska, gm. Iwaniska 
19 Polkomtel S.A. Zawichost, gm. Zawichost 
20 Polkomtel S.A. Stawiany, gm. Kije 
21 Polkomtel S.A. Piotrkowice, gm. Chmielnik 
22 Polkomtel S.A. Kozłów, gm. Małogoszcz 
23 PTK Centertel Sp. z o.o. Kielczyna, gm. Bogoria 

 
Tabela 2.  Wykaz nadajników RiTV na terenie województwa świętokrzyskiego 

Lp. Nazwa stacji Lokalizacja Urządzenie 

1 Radio Planeta Kielce, ul. Hubalczyków nadajnik radiowy 
2 TVP 2 Starachowice, ul. Martenowska nadajnik telewizyjny 
3 Telewizja Polsat Sandomierz, ul. Szkolna nadajnik telewizyjny 
4 Radio TAK Włoszczowa, ul. Jędrzejowska nadajnik radiowy 

Pomierzone wartości parametrów fizycznych charakteryzujących poziomy pól 
elektromagnetycznych w środowisku odnoszone będą do obowiązujących wartości 
dopuszczalnych zawartych w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

Planowane jest również wykonanie w latach 2008-2009 pomiarów pól 
elektromagnetycznych wzdłuż wybranych odcinków linii elektroenergetycznych 220kV.  
− od stacji Kielce – do stacji Piaski; 
− od stacji Kielce – do stacji Radkowice; 

Wykonując zadanie wynikające z art. 124 prowadzony będzie (obowiązek WIOŚ), 
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,  
z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących: 

1/ terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
2/ miejsc dostępnych dla ludności. 
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Raz w roku wyniki prowadzonych pomiarów oraz oceny przekazywane będą do 
krajowej bazy danych obsługiwanej przez GIOŚ.  

Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań i ocen w zakresie dotyczącym 
ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi 

Upowszechnienie wyników pomiarów wykonywanych dla ochrony środowiska przed 
polami elektromagnetycznymi następować będzie poprzez internet na stronie www WIOŚ, 
przy czym dostosowanie prezentacji do zakresu określonego rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 1.10.2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1453), zgodnie z zawartymi w nim zapisami, nastąpi  
w terminie określonym w cyt. rozporządzeniu. Minimalny zakres udostępnianych  
za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych informacji (obowiązujący  
od 1.04.2006 r.) obejmować będzie: 

1) wyniki kontrolnych pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

2) wykaz terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku. 

Wyniki badań i ocen stanu środowiska w zakresie dotyczącym ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym uwzględnione będą również w opracowywanych 
przez WIOŚ raportach, informacjach o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim, 
publikowanych w ramach serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska. 

Wyniki pomiarów i ocen WIOŚ wykorzystywane będą przez GIOŚ do tematycznych 
publikacji wydawanych dla kraju, jak przewiduje program PMŚ, w Bibliotece Monitoringu 
Środowiska co 4 lata. 
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4.5.  Podsystem  monitoringu jakości gleby i ziemi 
 
 

Obowiązek prowadzenia monitoringu gleby i ziemi w ramach PMŚ wynika z zapisów 
art. 26 oraz art. 109 ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. 
Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), przy czym okresowe badania jakości gleby i ziemi należą do 
zadań własnych starosty.  

Kryteria oceny określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.  
w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359). 
 Na poziomie wojewódzkim w ramach podsystemu monitoringu jakości gleby i ziemi 
realizowane będzie zadanie: badania i ocena gleb użytkowanych rolniczo.  

W latach 2008-2009 zakres zadań podsystemu może ulec zmianom w związku 
z nowymi wspólnotowymi regulacjami prawnymi, które będą wynikać z opracowywanej 
przez Komisję Europejską, Tematycznej Strategii Ochrony Gleb w Europie i Ramowej 
Dyrektywy Glebowej. 

 
Zadanie: Badania i ocena gleb użytkowanych rolniczo  
 

Celem badań jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo, 
szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu pod 
wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. 

Badania prowadzone są w cyklach 5-letnich w ramach krajowej sieci prowadzonej 
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na którą składa się 216 
punktów pomiarowo kontrolnych, zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na 
terenie całego kraju. Wśród 216 punktów pomiarowo-kontrolnych 9 punktów zlokalizowano 
na obszarze województwa świętokrzyskiego, w następujących powiatach: 
- buskim: punkt w Rzędowie, gm. Tuczępy; 
- jędrzejowskim: punkt w Olszówce Nowej, gm. Wodzisław; 
- kieleckim: punkty w Dyminach, gm. Morawica i Wola Kopcowa, gm. Masłów; 
- ostrowieckim: punkt w Ćmielowie, gm. Ćmielów; 
- sandomierskim: punkt w Winiarkach, gm. Dwikozy; 
- starachowickim: punkt w Wąchocku - Starym Dworze, gm. Wąchock; 
- staszowskim: punkty w Okrągłej, gm. Połaniec i Niedziałki, gm. Rytwiany.  
 

Wykonywane będą analizy fizyko-chemiczne próbek pobranych z profili glebowych, 
a mianowicie następujące wskaźniki: skład granulometryczny (8 frakcji), % próchnicy, 
%CaCO3, pH, kwasowość hydrolitycznej, kwasowości wymiennej, zawartości 
przyswajalnych dla roślin form fosforu (P2O5), potasu (K2O), magnezu (Mg) i siarki (S-SO4), 
zawartości: azotu ogólnego, węgla organicznego, wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych, wymiennego wapnia, potasu, magnezu i sodu, przewodnictwa elektrycznego 
i radioaktywności. Obliczone zostaną również: stosunek C : N, zasolenie gleby, kationowa 
pojemność sorpcyjna, suma zasad wymiennych oraz stopień wysycenia kationami 
zasadowymi. W próbkach glebowych oznaczona zostanie również zawartość rozpuszczalnych 
(tzn. całkowitych lub tzw. "całkowitych") form: wapnia, magnezu, potasu, sodu, glinu, żelaza, 
fosforu, manganu, kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku, kobaltu, wanadu, litu, 
berylu, boru, strontu i lantanu. Wykonanie pełnego zakresu prac, w tym oceny i zobrazowania 
wyników badań wymaga 3-letniego okresu realizacji zadania.  
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Badania w ramach sieci wojewódzkiej (WIOŚ Kielce) 

Zgodnie z założeniami "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 
2007-2009" opracowanym przez GIOŚ, badania gleb może także prowadzić Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska - w ramach sieci wojewódzkich stosownie do specyficznych 
potrzeb regionu. 

Nawiązując do cykli badawczych realizowanych na podstawie poprzednich 
programów monitoringu woj. świętokrzyskiego uznano za wskazane kontynuowanie w latach 
2007-2009, badań gleb z sieci wojewódzkiej dotyczących gruntów rolnych położonych 
wzdłuż tras komunikacyjnych, w rejonach oddziaływania miast o znaczącym stopniu 
uprzemysłowienia oraz w pobliżu składowisk odpadów komunalnych. Poprzednie cykle 
badań w/w gruntów realizowano w 2001, 2002 i 2003 roku.  

Badania powyższe wykonywane będą, podobnie jak w sieci krajowej, na terenach 
użytkowanych rolniczo według wykazu zawartego w tabeli 1. 

  Zakres analityczny realizowanych badań obejmował będzie następujące oznaczenia do 
oceny jakości gleb: pHwKCl, Pb, Zn, Cd, Cu, Ni, Cr. 

Tabela 1.  Monitoring gleb użytkowanych rolniczo – badania WIOŚ w roku 2007-2009 

Lp. Rok 
badań Temat badań Rejon badań Lokalizacja miejsc poboru 

prób 
Ilość 
prób 

Zakres 
oznaczeń 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2007 Wpływ transportu 

drogowego na stan 
gleb położonych 
wzdłuż tras 
komunikacyjnych  

Trasa Warszawa 
          - Kraków 

Gózd 10 i 50 m od drogi, 
Barcza 10 i 50 m, 
Kajetanów 10 i 50 m, 
Wiśniówka 10 i 50 m, 
Dąbrowa 10 i 50 m, 
Szydłówek 10 i 50 m, 
Podkarczówka 10 i 50 m, 
Białogon 10 i 50 m, 
Zgórsko 10 i 50 m, Chęciny 
10 i 50 m, Tokarnia 10 i  
50 m, Brzegi 10 i 50 m. 

24 pHwKCI, Pb, 
Zn, Cd, Cu, 

Ni, Cr 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ zakładów 
przemysłowych w 
miastach na stan 
okolicznych gleb 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rejon Kielce 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rejon  
    Ostrowca 
 
 
 
 
 

ul. Jeleniewska,  
ul. Warszawska, Stara Góra, 
Masłów II, ul. Zakładowa, 
ul. Piotrowska,  
ul. Kruszelnickiego,  
ul. Hubalczyków, 
Samsonów,  
ul. Grunwaldzka, 
Podzamcze Piekoszowskie, 
ul. Stawki, ul. Koniewa, 
Dyminy 
 
Rudka, Chmielów, Boksyce 
Paulinów, Wymysłów, 
Dębowa Wola, Koszary, 
Kąty Denkowskie, Wólka 
Bodzechowska, Bodzechów, 
Miłków, Szewna, 
Podszkodzie, Jędrzejowice 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

pHwKCI, Pb, 
Zn, Cd, Cu, 

Ni, Cr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pHwKCI, Pb, 
Zn, Cd, Cu, 

Ni, Cr 
 
 
 

 46



Program monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2009 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 2008  3. Rejon  

    Stąporków 
Błotnica, Czarnecka Góra, 
Duraczów, Gosoń, 
Włochów, Pardołów, Wólka 
Plebańska, Wąglów, 
Niekłań Mały, Stąporków 
(Wołów), Grzybów, 
Stąporków 

12 pHwKCI, Pb, 
Zn, Cd, Cu, 

Ni, Cr 

3 2009 Wpływ składowisk 
odpadów 
komunalnych na 
jakość gleb 
użytkowanych 
rolniczo 

1. Borszowice 
2. Dobrowoda  
3. Łyżwy  
4. Potok Mały  
5. Sielec Biskupi  
6. Promnik:  
    stara kwatera  
    nowa kwatera  
7. Końskie 

odległość 50 i 200 m  
od ogrodzenia składowiska  
w różnych kierunkach 
względem obiektu. 

6 
6 
6 
6 
6 
 

4 
4 
6 

pHwKCI, Pb, 
Zn, Cd, Cu, 

Ni, Cr 

 
 

Zadanie to ma na celu śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo, 
szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu, 
 głównie pod wpływem działalności człowieka (antropopresji). 

Porównanie wyników uzyskanych w ramach dotychczasowych cykli badawczych 
umożliwi dokonanie oceny wpływu procesów przemysłowych na jakość gleb w rejonach 
objętych analizą.  

      Ocena wyników badań gleb prowadzonych przez WIOŚ, w tym zestawienie oraz 
analiza danych, sporządzona zostanie w ramach raportu o stanie środowiska w województwie.  

 

Udostępnianie i upowszechnianie informacji o jakości gleby i ziemi 

Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań i ocen jakości gleby i ziemi 
następować będzie poprzez opracowywanie, w cyklach dwuletnich, raportów o stanie 
środowiska w województwie. 

Zakres i sposób udostępniania za pośrednictwem publicznych sieci 
telekomunikacyjnych informacji dotyczących jakości gleby lub ziemi, będącego obowiązkiem 
starosty, określają następujące przepisy: 

- art. 30 ust. 1 pkt. 4 i 5 oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), 
- w § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie 
udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453). 

 

 

 

 47



Program monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2009 
 
 
 

4.6.   Pozostałe  podsystemy  monitoringu 
   (POZA PROGRAMEM  WOJEWÓDZKIM) 

 

 

Pozostałe podsystemy monitoringu środowiska funkcjonują tylko na szczeblu 
krajowym, a ich organizacja i wykonanie nie wiążą się bezpośrednio z założeniami 
wojewódzkiego programu monitoringu środowiska. 

 

W oparciu wyłącznie o sieci krajowe realizowane są następujące podsystemy: 

− podsystem monitoringu przyrody, w tym: monitoring ptaków, monitoring gatunków 
i siedlisk przyrodniczych, monitoring lasów, zintegrowany monitoring środowiska 
przyrodniczego, 

− podsystem monitoringu promieniowania jonizującego. 

 

Bliższe informacje o sposobach i zakresie wykonywanych badań są zawarte 
w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009”, który jest 
udostępniony na stronie internetowej GIOŚ. 
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5.   BLOK  –  OCENY  I  PROGNOZY  
 
 

W ramach tego bloku przewiduje się przetwarzanie danych uzyskiwanych w wyniku 
programów badawczo-pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska, odnoszących 
się do monitoringu regionalnego (wojewódzkiego) oraz krajowego realizowanych na obszarze 
województwa, w celu przygotowania czytelnej informacji, dla wspomagania procesów 
zarządzania środowiskiem i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju stosownie do potrzeb 
dwóch głównych grup użytkowników informacji: ośrodków decyzyjnych oraz społeczeństwa. 

 
W bloku oceny i prognozy przewiduje się realizację następujących opracowań: 

 analizy i oceny stanu poszczególnych elementów środowiska w powiązaniu 
z czynnikami presji; 

 analizy i oceny określonych problemów i zjawisk zachodzących w środowisku; 

 prognozy przebiegu zjawisk, głównie w oparciu o analizy trendów, sukcesywnie 
z wykorzystaniem modelowania, 

 analizy i oceny powiązań pomiędzy procesami zachodzącymi w środowisku 
a społeczno-gospodarczym rozwojem kraju. 

 
Oceny będą dokonywane w różnych skalach przestrzennych i czasowych, zgodnie 

z wymogami ustawowymi w ujęciu przyczynowo-skutkowym, przede wszystkim na 
podstawie informacji zgromadzonych w bloku - stan oraz bloku presje. 

 
W analizach i ocenach wykonywanych na poziomie kraju i województwa będzie 

kontynuowane wdrażanie ocen opartych na modelu D-P-S-I-R (Driving Forces/czynniki 
sprawcze – Presures/presje – State/stan – Impact/oddziaływanie – Response/środki 
przeciwdziałania). Model ten umożliwia nie tylko diagnozę, ale także wskazanie przyczyn 
istniejącego stanu, tym samym wskazanie możliwych kierunków działań naprawczych. 

 
Przedmiotem zintegrowanych ocen i analiz mogą być: poszczególne elementy 

środowiska, problemy ekologiczne zidentyfikowane w polityce ekologicznej Państwa, 
konwencjach i programach międzynarodowych, takich jak np. programy badania oddziaływań 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i ekosystemy oraz programach regionalnych, lokalnych.  

 
Wyniki ocen i prognoz wymienionych powyżej będą stanowiły podstawę do 

opracowania raportów o stanie środowiska w Polsce, a do zrealizowania tych zadań 
zobligowany jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

 

Wszystkie oceny, raporty na poziomie województwa sporządzane będą i publikowane 
w ramach obowiązków ustawowych.  
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6.   SYSTEM  JAKOŚCI  W  PMŚ 
 

W realizacji badań w ramach PMŚ istotnym elementem są działania zmierzające do 
zwiększenia wiarygodności i rzetelności informacji o stanie środowiska w Polsce. 

W systemie jakości w dalszym ciągu istotnym ogniwem pozostają laboratoria, 
w odniesieniu do których należy kontynuować proces akredytacji. W latach 2007-2009 
priorytetem będzie dostosowanie wdrażanych systemów jakości do wymogów przepisów 
prawnych wynikających z dyrektyw ramowych: dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 
września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. 
WE L 296 z 21.11.1996), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002) 

 

6.1.   System jakości w monitoringu jakości powietrza 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska kontynuować będzie prace związane 
z wdrożeniem systemu jakości w automatycznych sieciach pomiarowych.  

Zgodnie z założeniami systemu jakości dla monitoringu powietrza w Polsce 
zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami dyrektywy ramowej 96/62/WE, łańcuch spójności 
pomiarowej (pomiędzy wzorcami referencyjnymi dla zanieczyszczeń gazowych a wzorcami 
roboczymi wykorzystywanymi przez sieci pomiarowe do kalibracji sprzętu pomiarowego) 
realizowany będzie poprzez sieć laboratoriów wzorcujących WIOŚ, GIOŚ, GUM. 

Procedury opracowane dla laboratoriów wzorcujących oraz ramowe procedury jakości 
dla automatycznych sieci pomiarowych zostaną przekazane do WIOŚ przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska.  

Konieczne jest również objęcie systemem zapewnienia i kontroli jakości pomiarów 
pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz metali ciężkich i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. 

Integralną część działań związanych z zapewnieniem wysokiej jakości informacji 
wytwarzanych w ramach PMŚ stanowić będą zadania związane z weryfikacją poprawności 
lokalizacji punktów pomiarowych, zgodnie z wymaganiami prawodawstwa Unii Europejskiej 
w tym zakresie. 

 

6.2.   System jakości w monitoringu wód 

W latach 2007-2009 sukcesywnie wdrażane będą wyniki prac nad zapewnieniem 
odpowiedniej jakości wyposażenia i metodyk stosowanych w laboratoriach, opracowaniem 
metodyk referencyjnych do właściwego wyboru lokalizacji punktów pomiarowych, poboru 
i analizy wskaźników dla wszystkich elementów stanu wód, gromadzenia i przechowywania 
danych oraz do klasyfikacji i oceny stany wód na podstawie prowadzonych pomiarów, 
zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.  
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Jednocześnie będą kontynuowane prace nad powołaniem laboratorium referencyjnego 
oraz wyłonieniem i doposażeniem wybranych laboratoriów WIOŚ oraz współpracy 
z laboratorium referencyjnym w zakresie zmodernizowania systemów jakości 
w laboratoriach.  

Zadania przypisane do laboratorium referencyjnego realizowane będą na zlecenie 
GIOŚ przez instytuty resortowe lub WIOŚ. Główne zadania LR to prowadzenie badań 
biegłości, organizowanie szkoleń oraz doradztwo i pomoc merytoryczna w zakresie badań 
oraz korygowania systemów jakości w laboratoriach WIOŚ. 

Przewiduje się także specjalizację wybranych laboratoriów WIOŚ w zakresie 
specyficznych pomiarów analitycznych, w tym substancji niebezpiecznych. 

 

6.3.   System jakości w monitoringu hałasu  

W latach 2007-2009 planowana jest kontynuacja działań związanych z zapewnieniem 
jakości w monitoringu hałasu poprzez coroczne badania międzylaboratoryjne organizowane 
dla zespołów pomiarowych z wszystkich WIOŚ i ich delegatur. Program 
międzylaboratoryjnych badań porównawczych realizowany będzie podobnie jak w latach 
poprzednich w oparciu o badania biegłości i porównywalności, zgodnie z ISO/IEC GUIDE 
43:1997 – Proficiency testing by interlaboratory comparison. Part 1 -  Development and 
operation.  

Podstawowym celem tych badań jest umożliwienie zespołom pomiarowym 
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska wykonującym rutynowe pomiary 
akustyczne w terenie, sprawdzenie swoich umiejętności, wiedzy i działania stosowanej 
własnej aparatury pomiarowej w rzeczywistych warunkach topograficznych i panujących 
warunkach atmosferycznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku. 
 

6.4.   System jakości w monitoringu pól elektromagnetycznych 

Elementem wpływającym na utrzymanie na odpowiednim poziomie systemu jakości 
wykonywanych pomiarów PEM, a co za tym idzie wiarygodności ocen i prognoz będzie 
akredytacja laboratoriów. 

Planuje się przeprowadzenie w latach 2007-2009 interkalibracji na poziomie 
krajowym przez zewnętrzne laboratorium referencyjne, oraz szkolenia w zakresie 
wykonywania pomiarów, opracowania wyników i interpretacji aktów prawnych. 

Na lata 2007-2009 planuje się doposażenie laboratoriów wykonujących pomiary 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w dodatkową aparaturę pomiarową. 
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7.   SYSTEM  INFORMATYCZNY  PMŚ 
 

Funkcją systemu informatycznego PMŚ, stanowiącego zbiór powiązanych ze sobą 
elementów, jest przetwarzanie i udostępnianie danych środowiskowych przy użyciu techniki 
komputerowej.  

Podstawowym założeniem procesu modernizacji systemu informatycznego 
Państwowego Monitoringu Środowiska jest stworzenie Krajowego Repozytorium Danych 
Środowiskowych (KRDŚ), które wymaga przeniesienia istniejących baz monitoringowych na 
nową platformę teleinformatyczną.  

Proces unowocześnienia systemu informatycznego został już rozpoczęty w zakresie 
baz imisyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska w postaci Wojewódzkiej Bazy Informacji 
o Środowisku (WBIoŚ) zawierającej dane o Podmiotach Korzystających ze Środowiska 
(PKzŚ) oraz Bazy Nadzoru Rynku (BNR). 

W dalszej fazie w ramach modernizacji systemu informatycznego Państwowego 
Monitoringu Środowiska, w latach 2007 – 2009, będą rozwijane bazy „jakościowe” dotyczące 
następujących komponentów środowiska: powietrza, wód, gleb, hałasu, promieniowania 
i przyrody. 

Docelowo w ramach KRDŚ dane gromadzone będą na dwóch poziomach województw 
i kraju. Administrowanie wszystkimi zasobami systemu będzie odbywało się w GIOŚ, zaś 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, będą zbierały dane z delegatur, wstępnie je 
weryfikowały i zasilały bazę centralną. 

Realizacja włączania baz jakościowych będzie odbywała się etapami wg priorytetów 
ustanowionych przez kierownictwo GIOŚ, w zależności od wielkości pozyskanych środków 
finansowych na ten cel.  

Ważnym elementem w programie PMŚ będzie wizualizowanie stanu poszczególnych 
komponentów środowiska poprzez szersze wykorzystanie Geograficznego Systemu 
Informacji (GIS). W tym celu istotne jest wzbogacenie zasobów Państwowego Monitoringu 
Środowiska o podkłady mapowe wykorzystywane do prezentacji poszczególnych 
komponentów środowiska, jak również wykonywania analiz przestrzennych.  

W przypadku punktów wchodzących w skład poszczególnych podsystemów sieci 
państwowego monitoringu środowiska, wskazane jest obligatoryjnie wprowadzenie 
w strukturze baz tematycznych jednolitego zapisu przestrzennego danych tj. współrzędnych 
geograficznych oraz współrzędnych prostokątnych płaskich odpowiadających konkretnemu 
układowi współrzędnych 1). 

W trakcie realizacji projektu KRDŚ, należy uwzględnić ustawę z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz jej aktach wykonawczych 
dotyczących minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766). 

 
W latach 2007-2009 WIOŚ Kielce realizował będzie aktualizację strony www oraz, 

w miarę posiadanych środków, modernizację technicznego wyposażenia informatycznego. 
 

                                                           
1)  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70 poz. 821) w mapach urzędowych stosowany jest układ 
współrzędnych prostokątnych płaskich, oznaczony symbolem „1992” 
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8.   FINANSOWANIE  PMŚ 

 

W celu realizacji planowanych w latach 2007-2009 zadań PMŚ określonych 
w „Programie monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2009” 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transponującymi przepisy dyrektyw UE do prawa 
polskiego, a co za tym idzie możliwością wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych 
koniecznym jest poniesienie przez WIOŚ w Kielcach następujących kosztów realizacji tych 
zadań związanych z: 

- prowadzeniem pomiarów jakości powietrza i wód, pomiarów hałasu i promieniowania 
elektromagnetycznego oraz badań jakości gleb, w tym kosztów związanych 
z modernizacją systemów oceny jakości poszczególnych komponentów środowiska, 
projektowaniem nowych sieci pomiarowych oraz kosztów  informatyzacji 
i prowadzenia wojewódzkich baz danych; 

- ocenami stanu poszczególnych komponentów środowiska na poziomie wojewódzkim, 

- koordynacją działań PMŚ na szczeblu wojewódzkim w tym kosztów prac na rzecz 
zapewnienia jakości pomiarów i ocen jakości powietrza, wód oraz hałasu 
i promieniowania elektromagnetycznego, kosztów zakupu aparatury 
pomiarowej, laboratoryjnej i środków transportu niezbędnych do prawidłowej realizacji 
zadań PMŚ, 

- opracowaniem i drukiem raportów o stanie środowiska województwa świętokrzyskiego 
wydawanych w serii Biblioteka Monitoringu Środowiska. 

Koszty realizacji zadań PMŚ obejmują zarówno koszty nieinwestycyjne jak i środki 
inwestycyjne wydatkowane na przykład na modernizację lub zakup stacji monitoringowych, 
aparatury pomiarowej i laboratoryjnej. 

Zakłada się, iż w latach 2007-2009 koszty nieinwestycyjne realizacji zadań PMŚ przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska będą finansowane w zakresie:  

- WIOŚ - głównie ze środków budżetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska oraz ze środków wojewódzkich i gminnych funduszy ochrony 
środowiska, a także z budżetu samorządów i dofinansowane będą w miarę 
możliwości przez  NFOŚiGW. 

Koszty inwestycyjne realizacji zadań będą głównie uzależnione od wielkości 
zapotrzebowania na sprzęt pomiarowy, laboratoryjny i transportowy wynikającego zarówno 
z bieżącego funkcjonowania systemu jak i konieczności wdrożenia nowych zadań.  

Ze względu na fakt iż, w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 
2007-2009 przewidziano kontynuację większości dotychczasowych zadań i jednocześnie 
zaplanowano znaczące poszerzenie programu o zadania nowe związane z koniecznością 
dostosowania polskiego systemu monitoringu do wymagań unijnych przewiduje się w latach 
2007-2009 wzrost kosztów realizacji przez WIOŚ w Kielcach zadań monitoringu środowiska, 
na których realizację nie zostaną w pełni zabezpieczone środki w ramach budżetu.  

W związku z powyższym podjęte zostaną starania o uzyskanie wsparcia finansowego 
w postaci dotacji, ze środków Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

Należy zaznaczyć, że realizacja niniejszego „Programu monitoringu środowiska 
województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2009” w przedstawionym zakresie jest 
uwarunkowana głównie dostępnością środków finansowych.   
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ZAŁĄCZNIK  1 
 



Lista stanowisk działających w województwie świętokrzyskim w ramach systemu oceny jakości powietrza w latach 2007-2009 Załącznik 1

Lp Kod krajowy stacji Wskaźnik Czas uśredn. strefy dla SO2, NO2, NOx, Co, C6H6 strefy dla PM10, As, Cd, Ni, Pb i B(a)P strefy dla O3 Nazwa stacji Typ pomiaru Właściciel stacji
Współrzędne geograficzne stacji Stanowisko w WPMŚ 

długość szerokość w 2007 r. 2008-2009
Nazwa strefy Kod strefy Nazwa strefy Kod strefy Nazwa strefy Kod strefy st. min. sek. st. min. sek.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27
1 SkBuskoRzew BS 24-godzinny powiat buski PL.26.p.34.01 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Busko Zdrój ul. Rzewuskiego manualny WSSE 20 43 16 50 27 26 tak tak

2 SkBuskoRzew NO2 24-godzinny powiat buski PL.26.p.34.01 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Busko Zdrój ul. Rzewuskiego manualny WSSE 20 43 16 50 27 26 tak tak

3 SkBuskoRzew SO2 24-godzinny powiat buski PL.26.p.34.01 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Busko Zdrój ul. Rzewuskiego manualny WSSE 20 43 16 50 27 26 tak tak

4 SkMalogCemen NO2 1-godzinny powiat jędrzejowski PL.26.p.34.02 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Małogoszcz Cementownia automatyczny Zakład przemysłowy 20 17 24 50 49 40 tak tak

5 SkMalogCemen PM10 1-godzinny powiat jędrzejowski PL.26.p.34.02 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Małogoszcz Cementownia automatyczny Zakład przemysłowy 20 17 24 50 49 40 tak tak

6 SkMalogCemen SO2 1-godzinny powiat jędrzejowski PL.26.p.34.02 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Małogoszcz Cementownia automatyczny Zakład przemysłowy 20 17 24 50 49 40 tak tak

7 SkChecBiaZag NO2 1-godzinny powiat kielecki PL.26.p.34.04 powiat kielecki PL.26.p.34.04 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Chęciny ul. Białego Zagłębia automatyczny WIOŚ 20 28 24 50 48 26 tak tak

8 SkSwKrzyzZM NO2 1-godzinny powiat kielecki PL.26.p.34.04 powiat kielecki PL.26.p.34.04 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej automatyczny Instytut naukowo-badawczy 21 2 50 50 53 50 tak tak

9 SkSwKrzyzZM NOx 1-godzinny powiat kielecki PL.26.p.34.04 powiat kielecki PL.26.p.34.04 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej automatyczny Instytut naukowo-badawczy 21 2 50 50 53 50 tak tak

10 SkSwKrzyzZM O3 1-godzinny powiat kielecki PL.26.p.34.04 powiat kielecki PL.26.p.34.04 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej automatyczny Instytut naukowo-badawczy 21 2 50 50 53 50 tak tak

11 SKNowinyCemen PM10 1-godzinny powiat kielecki PL.26.p.34.04 powiat kielecki PL.26.p.34.04 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Nowiny automatyczny Zakład przemysłowy 20 32 26 50 48 29 tak tak

12 SkChecBiaZag SO2 1-godzinny powiat kielecki PL.26.p.34.04 powiat kielecki PL.26.p.34.04 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Chęciny ul. Białego Zagłębia automatyczny WIOŚ 20 28 24 50 48 26 tak tak

13 SkSwKrzyzZM SO2 1-godzinny powiat kielecki PL.26.p.34.04 powiat kielecki PL.26.p.34.04 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej automatyczny Instytut naukowo-badawczy 21 2 50 50 53 50 tak tak

14 SkKonskArmKr BS 24-godzinny powiat konecki PL.26.p.34.05 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Końskie ul. Armii Krajowej manualny WSSE 20 24 50 51 11 49 tak tak

15 SkKonskArmKr NO2 24-godzinny powiat konecki PL.26.p.34.05 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Końskie ul. Armii Krajowej manualny WSSE 20 24 50 51 11 49 tak tak

16 SkKonskArmKr SO2 24-godzinny powiat konecki PL.26.p.34.05 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Końskie ul. Armii Krajowej manualny WSSE 20 24 50 51 11 49 tak tak

17 SkKielTransp BaP(PM10) 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc manualny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak

18 SkKielTransp benzen 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc manualny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak

19 SkKielTransp CO 1-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc automatyczny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak

20 SkKielTransp NO2 1-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc automatyczny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak

21 SkKielTransp PM10 1-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc automatyczny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak

22 SkKielTransp SO2 1-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc automatyczny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak

23 SkKielJagiel benzen 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Jagiellońska manualny WSSE 20 36 26 50 52 24 tak tak

24 SkKielGalcz BS 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Gałczyńskiego manualny WSSE 20 38 57 50 53 2 tak tak

25 SkKielJagiel Cd(PM10) 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Jagiellońska manualny WSSE 20 36 26 50 52 24 tak tak

26 SkKielJagiel Ni(PM10) 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Jagiellońska manualny WSSE 20 36 26 50 52 24 tak tak

27 SkKielGalcz NO2 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Gałczyńskiego manualny WSSE 20 38 57 50 53 2 tak tak

28 SkKielJagiel NO2 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Jagiellońska manualny WSSE 20 36 26 50 52 24 tak tak

29 SkKielJagiel Pb(PM10) 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Jagiellońska manualny WSSE 20 36 26 50 52 24 tak tak

30 SkKielJagiel PM10 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Jagiellońska manualny WSSE 20 36 26 50 52 24 tak tak

31 SkKielGalcz SO2 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Gałczyńskiego manualny WSSE 20 38 57 50 53 2 tak tak

32 SkKielJagiel SO2 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Kielce ul. Jagiellońska manualny WSSE 20 36 26 50 52 24 tak tak

33 SkOzarowOsWz NO2 24-godzinny powiat opatowski PL.26.p.34.06 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Ożarów Os. Wzgórze manualny Zakład przemysłowy 21 39 25 50 53 22 tak tak

34 SkOzarowMiec PM10 24-godzinny powiat opatowski PL.26.p.34.06 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Mieczysławów manualny Zakład przemysłowy 21 43 55 50 56 50 tak tak

35 SkOzarowOsWz PM10 24-godzinny powiat opatowski PL.26.p.34.06 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Ożarów Os. Wzgórze manualny Zakład przemysłowy 21 39 25 50 53 22 tak tak

36 SkOzarowOsWz SO2 24-godzinny powiat opatowski PL.26.p.34.06 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Ożarów Os. Wzgórze manualny Zakład przemysłowy 21 39 25 50 53 22 tak tak

37 SkOstrowSams NO2 24-godzinny powiat ostrowiecki PL.26.p.34.07 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza manualny Zakład przemysłowy 21 26 56 50 57 3 tak tak

38 SkOstrowSams PM10 24-godzinny powiat ostrowiecki PL.26.p.34.07 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza manualny Zakład przemysłowy 21 26 56 50 57 3 tak tak

39 SkOstrowWios PM10 24-godzinny powiat ostrowiecki PL.26.p.34.07 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WIOŚ Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne automatyczny WIOŚ 21 23 32 50 56 45 tak tak

40 SkOstrowOsSl BS 24-godzinny powiat ostrowiecki PL.26.p.34.07 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Ostrowiec Świętokrzyski Os. Słoneczne manualny WSSE 21 23 32 50 56 45 tak tak

41 SkOstrowOsSl NO2 24-godzinny powiat ostrowiecki PL.26.p.34.07 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Ostrowiec Świętokrzyski Os. Słoneczne manualny WSSE 21 23 32 50 56 45 tak tak

42 SkOstrowOsSl SO2 24-godzinny powiat ostrowiecki PL.26.p.34.07 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Ostrowiec Świętokrzyski Os. Słoneczne manualny WSSE 21 23 32 50 56 45 tak tak

43 SkSandomMac BS 24-godzinny powiat sandomierski PL.26.p.34.09 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Sandomierz ul. Maciejowskiego manualny WSSE 21 43 50 50 41 6 tak tak

44 SkSandomMac NO2 24-godzinny powiat sandomierski PL.26.p.34.09 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Sandomierz ul. Maciejowskiego manualny WSSE 21 43 50 50 41 6 tak tak

45 SkSandomMac SO2 24-godzinny powiat sandomierski PL.26.p.34.09 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Sandomierz ul. Maciejowskiego manualny WSSE 21 43 50 50 41 6 tak tak

46 SkSkarzSlow BS 24-godzinny powiat skarżyski PL.26.p.34.10 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Skarżysko-Kamienna ul. Słowackiego manualny WSSE 20 52 4 51 6 53 tak tak

47 SkSkarzSlow NO2 24-godzinny powiat skarżyski PL.26.p.34.10 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Skarżysko-Kamienna ul. Słowackiego manualny WSSE 20 52 4 51 6 53 tak tak

48 SkSkarzSlow SO2 24-godzinny powiat skarżyski PL.26.p.34.10 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Skarżysko-Kamienna ul. Słowackiego manualny WSSE 20 52 4 51 6 53 tak tak

49 SkStaracZlota PM10 24-godzinny powiat starachowicki PL.26.p.34.11 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WIOŚ Starachowice, ul. Złota automatyczny WIOŚ 21 5 7 51 3 6 tak tak

50 SkStaracMur BS 24-godzinny powiat starachowicki PL.26.p.34.11 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Starachowice ul. Murarska manualny WSSE 21 5 42 51 3 0 tak tak

51 SkStaracMur NO2 24-godzinny powiat starachowicki PL.26.p.34.11 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Starachowice ul. Murarska manualny WSSE 21 5 42 51 3 0 tak tak

52 SkStaracMur SO2 24-godzinny powiat starachowicki PL.26.p.34.11 strefa ostrowiecko-starachowicka PL.26.z.01.05 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 WSSE Starachowice ul. Murarska manualny WSSE 21 5 42 51 3 0 tak tak

53 SkPolanTrzc NO2 24-godzinny powiat staszowski PL.26.p.34.12 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Trzcianka manualny Zakład przemysłowy 21 23 55 50 29 9 tak tak

54 SkPolanTrzc PM10 24-godzinny powiat staszowski PL.26.p.34.12 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Trzcianka manualny Zakład przemysłowy 21 23 55 50 29 9 tak tak

55 SkPolanTrzc SO2 24-godzinny powiat staszowski PL.26.p.34.12 strefa sandomiersko-pińczowska PL.26.z.02.07 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Trzcianka manualny Zakład przemysłowy 21 23 55 50 29 9 tak tak

56 SkKielTransp benzo(a)antr
acen 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc manualny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak

57 SkKielTransp benzo(b,j,k)fl
uoranteny 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc manualny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak

58 SkKielTransp indeno(1,2,3-
c,d)piren 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc manualny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak

59 SkKielTransp dibenzo(a,h)a
ntracen 24-godzinny miasto Kielce PL.26.m.34.61 miasto Kielce PL.26.m.34.61 województwo świętokrzyskie PL.26.w.cw.00 Kielce WIOŚ Al. IX Wieków Kielc manualny WIOŚ 20 37 48 50 52 36 tak tak
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Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych w woj. świętokrzyskim planowanych do badań w latach 2007-2009
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1. Wisły 21 Bobrza od Ciemnicy do ujścia PLRW200082164899 Bobrza 4,5 Radkowice 4214 607278.46 324822.68 50046'49,49'' 20031'19,79''
MO* x x x
MD* x x
MB*

2. Wisły 21 Brzeźnica PLRW20007216529 Brzeźnica 0,5 Borszowice 3556 604907,16 309178,28 50038'24,60'' 20029'02,69''
MO* x x x
MD*
MB*

3. Wisły 21 Chodcza PLRW20006216452 Chodcza 2,0 Zastawie 3429 616340,55 324124,34 50046'20,6'' 21037'50,8''
MO* x x x
MD*
MB*

4. Wisły 21 Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki PLRW20008216437 Czarna Nida 33,5 Marzysz 4208 620445,00 324782,91 50046'38,89'' 20042'32,00''
MO*
MD* x x
MB*

5. Wisły 21 Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Lubrzank
(od Zalewu Cedzyna do ujścia) PLRW20008216459 Czarna Nida 24,3 Bieleckie Młyny 4210 615177,86 322044,20 50045'14,1'' 20038'0,0''

MO* x x x
MD* x x x
MB*

6. Wisły 21 Czarna Nida od Morawki do ujścia PLRW2000921649 Czarna Nida 5,8 Tokarnia 4212 602389,01 324041,17 50046'27,38'' 20027' 09,35''
MO*
MD* x x
MB*

7. Wisły 21 Grabówka PLRW2000621616 Grabówka 0,3 ujście do Białej Nidy 3531 591127,79 318805,41 50043'44,64'' 20017'29,69''
MO* x x x
MD*
MB*

8. Wisły 21 Łososina do Kalisza PLRW20005216292 Łososina (Wierna Rzeka) 16,0 Fanisławiczki 51702 593430,42 335826.63 50052'54,38'' 20019'42,76''
MO*
MD* x x
MB*

9. Wisły 21 Maskalis do Dopływu z Olganowa (bez Cieku od 
Broniny) PLRW2000721685 Maskalis 10,1 Chotel Czerwony 3846 620991,33 280362,55 50022'40,57'' 20042'7,83''

MO* x x x
MD*
MB*

10. Wisły 21 Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia PLRW2000921669 Mierzawa 2,0 Pawłowice 4207 603652.73 294098.25 50030'17,19'' 20027'43,7''
MO*
MD* x x
MB*

11. Wisły 21 Nida od Hutki do Czarnej Nidy PLRW2000921639 Nida (Biała Nida) 99,0 Żerniki 44200 599145,30 321894,35 50045'19,91'' 20024'21,65''
MO*
MD* x x
MB*

12. Wisły 21 Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia PLRW20001021699 Nida 23,2 Wiślica 51303 618463.88 276407.74 50020'34,4'' 20039'55,39''
MO* x x x
MD*
MB*

13. Wisły 21 Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia PLRW20001021699 Nida 6,1 Nowy Korczyn 4206 628452.19 271475.54 50017'47,2'' 20048'14,59''
MO*
MD* x x x x x x x
MB*

14. Wisły 21 Rudka (Jedlnica) PLRW20006216192  Jedlnica (Rudka) 1,3 ujście do Białej Nidy 3517 592515,68 318876,15 50055'45,74'' 19059'08,48''
MO* x x x
MD*
MB*

15. Wisły 21 Silnica PLRW20006216488 Silnica 0,9 Białogon 3313 609833.81 333466.75 50051'27,6'' 20033'39,6''
MO* x x x
MD*
MB*

16. Wisły 21 Sufraganiec PLRW200062164869 Sufraganiec 0,2 Podgórze 3300 608751,44 334454,12 50052'00,29'' 20032'45,29''
MO* x x x
MD*
MB*

17. Wisły 21 Warkocz PLRW200062164469 Warkocz 1,7 droga Suków-Daleszyce 3363 621537,14 328762,65 50048'46,89'' 20043'32,5''
MO* x x x
MD*
MB*

18. Wisły 21 Małoszówka z dopływami PLRW200062139869 Małoszówka 0,1 Kazimierza Wielka 3958 606994,50 267820,70 50016'4,3'' 20030'6,39''
MO* x x x
MD*
MB*

19. Wisły 21 Nidzica od Nićki do ujścia PLRW20009213989 Nidzica 3,6 Piotrowice 4192 617750,81 261085,03 50012'18,86'' 20039'02,14''
MO* x x x
MD* x x x x x
MB*

20. Wisły 21 Szarbiówka PLRW200062139849 Szarbiówka 1,5 Skalbmierz 3896 601100,72 273953,46 50019'26,59'' 20025'14,6''
MO* x x x
MD*
MB*

21. Wisły 21 Koprzywianka od Modlibórki do ujścia PLRW200019219499 Koprzywianka 2,1 Andruszkowice 4262 691007.25 314041.22 50039'43,19'' 21042'12,59''
MO* x x x
MD* x x
MB*

22. Wisły 21 Opatówka od Żychawy do ujścia PLRW20009231499 Opatówka 2,5 Słupcza 3437 698628,76 323457,84 50044'38,6'' 21048'58,69''
MO* x x x
MD*
MB*

23. Wisły 21 Kanał Piaseczno PLRW20002621932 Kanał Piaseczno 3,5 Chodków 3643 683593,60 299229,37 50031'52,6'' 21035'28,9''
MO* x x x
MD*
MB*

24. Wisły 21 Strzegomka PLRW2000621912 Strzegomka 3,8 droga Połaniec-Osiek 51712 670194,42 294143,16 50029'22,61'' 21024'00,35''
MO*
MD* x x
MB*

25. Wisły 21 Wisła od Raby do Dunajca PLRW200021213999 Wisła 160 Opatowiec 4183 623122,09 265297,54 50014'31,29'' 20043'38,0''
MO*
MD* x x
MB*

26. Wisły 21 Wisła od Wisłoki do Sanu PLRW20002121999 Wisła 268,4 Sandomierz 5272 694932.96 315682.34 50040'31,59'' 21045'35,5''
MO* x x x
MD* x x
MB*

27. Wisły 21 Czarna od Dopływu z Rembowa do Zb. Chańcza (z 
Łagowicą od Dopływu z Woli Jastrzębskiej) PLRW2000921783 Czarna Staszowska 43,7 Raków 4215 643133,36 314236,33 50040'39,00'' 21001'35,39''

MO*
MD* x x
MB*

28. Wisły 21 Czarna od Zb. Chańcza do ujścia PLRW2000921789 Czarna Staszowska 34,5 Korytnica 44217 645933.13 308597.42 50037'34,0'' 2103'50,0''
MO*
MD* x x
MB*
MO*



29. Wisły 21 Czarna od Zb. Chańcza do ujścia PLRW2000921789 Czarna Staszowska 4,8 Połaniec 4221 662113.32 287759.49 50026'04,3'' 21017'00,49'' MD* x x
MB*

Lp Dorzecze Zlewnia Nazwa j.cz.w. Kod j.cz.w. Nazwa rzeki Kilometr 
rzeki Nazwa ppk ID ppk

Współrzędne 
prostokątne ppk w 

układzie 1992

Współrzędne 
geograficzne ppk 
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30. Wisły 21 Wschodnia od Sanicy do ujścia PLRW20009217889 Wschodnia 1,0 Zrębin 4225 660602,37 288377,65 50026'25,8'' 21015'44,89''
MO*
MD* x x
MB*

31. Wisły 23 Kamienna do Bernatki PLRW20005234312 Bernatka 0,7 ujście do Kamiennej 3028 629085,79 361901,58 5106'33,59'' 20050'40,5''
MO* x x x
MD*
MB*

32. Wisły 23 Kamienna do Bernatki PLRW20005234312 Kamienna 127,9 Mroczków 51301 619241.94 363700.22 5107'39,49'' 20042'16,49''
MO*
MD* x x x x x
MB*

33. Wisły 23 Kamienna do Bernatki PLRW20005234312 Kamienna 112,3 Bzin 10033 629218,10 361046,57 51006'05,80'' 20050'46,20''
MO* x x x
MD* x x
MB*

34. Wisły 23 Kamienna od Bernatki do Zb. Brody Iłżeckie PLRW2000023459 Kamienna 95,2 Wąchock 3284 641108,19 358725,25 51004'40,59'' 21000'54,09''
MO*
MD* x x
MB*

35. Wisły 23 Kamienna od Bernatki do Zb. Brody Iłżeckie PLRW2000023459 Kamienna 85,0 Michałów 10034 647298.71 351614.89 51000'44,89'' 21006'01,7''
MO* x x x
MD* x x
MB*

36. Wisły 23 Kamienna od Zb. Brody Iłżeckie do Świśliny PLRW2000823479 Kamienna 76,3 pon. Zb. Brody 42977 654375.63 352776.41 51001'15,79'' 21012'06,49''
MO* x x x
MD* x x
MB*

37. Wisły 23 Kamienna od Zb. Brody Iłżeckie do Świśliny PLRW2000823479 Kamienna 67,7 Nietulisko 2972 659214.72 347292.44 50058'13,6'' 21016'06,1''
MO*
MD* x x
MB*

38. Wisły 23 Kamienna od Świśliny do Przepaści PLRW200010234939 Kamienna 48,0 Krasków 2991 675324.25 340509.29 50054'17,29'' 21029'39,79''
MO* x x x
MD* x x
MB*

39. Wisły 23 Kamienna od Przepaści do ujścia PLRW20001023499 Kamienna 6,2 Wola Pawłowska 2994 693306.67 358028.80 51003'23,29'' 21045'33,29''
MO*
MD* x x x x x
MB*

40. Wisły 23 Kamionka (Szewnianka) PLRW20006234929 Kamionka (Szewnianka) 0,5 Ostrowiec Św. 51302 667951.17 342907.82 50055'42,79'' 21023'26,5''
MO* x x x
MD* x x x x x
MB*

41. Wisły 23 Lubianka PLRW20005234389 Lubianka 0,8 ujście do Kamiennej 3119 646276,77 351907,23 51000'55,29'' 21005'09,7''
MO* x x x
MD*
MB*

42. Wisły 23 Młynówka PLRW20006234378 Młynówka 0,2 Starachowice 3095 646144,65 353476,37 51001'46,2'' 21005'05,2''
MO* x x x
MD*
MB*

43. Wisły 23 Oleśnica PLRW20006234329 Oleśnica 2 Skarżysko-Kamienna 3015 633712,85 363332,83 51007'16,09'' 20054'40,29''
MO* x x x
MD*
MB*

44. Wisły 23 Pokrzywianka PLRW20006234849 Pokrzywianka 5,6 Wieloborowice 51705 651171,96 341133,44 50055'02,09'' 21009'04,69''
MO*
MD* x x
MB*

45. Wisły 23 Świślina od Pokrzywianki do ujścia PLRW2000923489 Świślina 0,5 Nietulisko 2987 659043,11 347174,67 50058'9,96'' 21015'57,12''
MO*
MD* x x
MB*

46. Wisły 25 Barbarka PLRW20006254489 Barbarka 13,5 Skórnice 51707 574119,49 364082,57 51008'19,32'' 20003'35,22''
MO*
MD* x x
MB*

47. Wisły 25 Czarna Maleniecka od Zb. Sielpia do Plebanki PLRW20009254459 Czarna Maleniecka 42,6 Jacentów 2713 588001.65 362583.23 51007'23,69'' 20015'28,29''
MO*
MD* x x
MB*

48. Wisły 25 Czarna Struga PLRW20006254269 Czarna Struga 1,1 Rudka 2998 569248.95 340470.13 50055'36,99'' 19059'08,29''
MO*
MD* x x
MB*

49. Wisły 25 Czarna Włoszczowska od Czarnej z Olszówki do 
ujścia PLRW2000925429 Czarna Włoszczowska 1,5 Ciemiętniki 2967 559909,78 342623,76 50056'50,49'' 19051'11,09''

MO* x x x
MD* x x x x x x
MB*

50. Wisły 25 Zwlecza PLRW20006254189 Zwlecza 0,3 Gościencin 3177 557372,97 337768,59 50054'14,21'' 19048'58,31''
MO* x x x
MD* x x x
MB*

Zbiorniki zaporowe (sztuczne zbiorniki wodne)

51. Wisły 23 Kamienna od Bernatki do Zb. Brody Iłżeckie PLRW2000023459 Zb. Brody Iłżeckie 76,8 jaz 32 653977,75 352523,49 51001'08,0'' 21011'45,69''
MO*
MD* x x
MB*

52. Wisły 21 Zalew Cedzyna na Lubrzance PLRW2000021644339 Zalew Cedzyna 12,4 jaz 33 621472,63 335205,60 50052'15,49'' 20043'36,89''
MO*
MD* x x
MB*

53. Wisły 21 Zbiornik Chańcza na rzece Czarna PLRW2000021785 Zbiornik Chańcza 35,0 jaz 36 645548,21 309081,08 50037'49,99'' 21003'31,09''
MO*
MD* x x
MB*

Uwaga: program badawczy monitoringu operacyjnego został zaplanowany w każdym z punktów  w cyklach dwuletnich 2007-2008 i 2008-2009
             WIOŚ Kielce bada punkt Wola Pawłowska na rzece Kamiennej, który leży na terenie woj. mazowieckiego (na podstawie obustronnych ustaleń z WIOŚ Warszawa i akceptacji Konsorcjum)

 sztuczne i silnie zmienione części wód (morfologicznie)





Zakres pomiarowy w punktach monitoringu operacyjnego

Kategoria wód Rzeki Jeziora lub inne zbiorniki naturalne
Monitoring operacyjny Liczba ppk Częstotliwość Liczba ppk Częstotliwość

1. Fitoplankton*
Obfitość/liczebność
Skład
Częstotliwość zakwitów i ich intensywność 
Obecność taksonów wydzielających toksyny
Zróżnicowanie
Biomasa (w tym chlorofil)
2. Fitobentos
Obfitość
Skład
3. Makrofity*
Obfitość/liczebność
Skład
4. Okrytozalążkowe
Liczebność 
Skład
Zróżnicowanie
Obecność taksonów wrażliwych
5. Bezkręgowce bentosowe*
Obfitość 29 1*/3lata
Skład 29 1*/3lata
Obecność wrażliwych taksonów 29 1*/3lata
Zróżnicowanie 29 1*/3lata
6. Ichtiofauna
Obfitość
Skład
Cykl życiowy/struktura wiekowa
Obecność wrażliwych taksonów
7. Reżim hydrologiczny (pływowy)
Ilość i dynamika przepływu wody
Przepływ wody słodkiej (bilans hydrologiczny, w tym: dopływy słodkiej wody, 
czas retencji i wymiana, zmienne meteorologiczne)
Połączenie z częściami wód
Czas retencji
Kierunek dominujących prądów
Ekspozycja na fale
8. Ciągłość rzeki
Liczba i rodzaj barier
Zapewnienie przejścia dla organizmów wodnych
9. Warunki morfologiczne
Głębokość rzeki i zmiany szerokości
Zmienność głębokości jeziora lub innego naturalnego zbiornika wodnego 
Zmienna głębokość (kształt basenu)
Zmienna głębokość (topografia)
Struktura i podłoże koryta rzeki
Struktura ilościowa i podłoże dna 
Struktura ilościowa i podłoże dna (wielkość cząstek, zawartość związków organicznych)
Struktura strefy nadbrzeżnej
Struktura brzegu jeziora lub innego naturalnego zbiornika wodnego
Szybkość prądu
Struktura pasma pływów (pokrycie roślinne, skład roślinności)
Modele kanału
10. Elementy jakości fizyko-chemicznej
Temperatura wody 29 4-12/rok
Zapach
Barwa
Przeźroczystość 
Zawiesiny ogólne 29 4-12/rok
Zawiesiny łatwoopadające 
Mętność 
Tlen rozpuszczony 29 4-12/rok
Nasycenie tlenem 
Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 29 4-12/rok
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT- Mn 
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT- Cr 21 4-12/rok
Ogólny węgiel organiczny 29 4-12/rok
Zasolenie 
Przewodność w 20 °C 29 4-12/rok
Substancje rozpuszczone 29 4-12/rok
Siarczany 20 4-12/rok
Siarczyny
Chlorki 19 4-12/rok
Suma chlorków i siarczanów
Wapń 2 4-12/rok
Magnez 1 4-12/rok
Sód 1 4-12/rok
Potas 7 4-12/rok
Twardość ogólna 3 4-12/rok
pH 29 4-12/rok
Zasadowość ogólna
Amoniak
Amoniak niejonowy
Azot amonowy 29 4-12/rok
Azot Kjeldahla 29 4-12/rok
Azotany 29 4-12/rok
Azot azotanowy 29 4-12/rok
Azotyny 29 4-12/rok
Azot azotynowy 29 4-12/rok
Azot ogólny 29 4-12/rok
Azot organiczny 29 4-12/rok
Fosforany PO4 29 4-12/rok



Fosfor ogólny 29 4-12/rok
Krzemionka

Kategoria wód Rzeki Jeziora lub inne zbiorniki naturalne
Monitoring operacyjny Liczba ppk Częstotliwość Liczba ppk Częstotliwość

11. Priorytetowe substancje niebezpieczne
Kadm i jego związki 9 4/rok
1,2-dichloroetan (EDC)
Heksachlorobenzen (HCB)
Heksachlorobutadien (HCBD)
Heksachlorocyklo-heksan (HCH)
Ołów i jego związki a) 7 4/rok
Rtęć i jej związki 6 4/rok
Nikiel i jego związki 3 4/rok
Pentachlorofenol * (PCP) i jego sole    
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 6 4/rok
Trichlorobenzeny (TCB)
Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)
12. Zanieczyszczenia specyficzne z Wykazu I
Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

1, 4, 8)

Aldryna (C12H8Cl6) 
1, 4, 8)

Dieldryna (C12H8Cl6O) 1, 4, 8)

Endryna (C12H8Cl6O)1, 4, 8)

Izodryna (C12H8Cl6) 
1, 4, 8)

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT całkowity)1, 4, 8), 
w tym  izomer para-para
Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1, 4, 8)

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1, 4, 8)

Trichloroetylen (TRI) 1, 4, 8) 

Tetrachloroetylen (nadchloroetylen (PER) 1, 4) 

13. Pozostałe zanieczyszczenia specyficzne
Arsen 2 4/rok
Bar 1 4/rok
Beryl
Bor 2 4/rok
Chrom sześciowartościowy 4 4/rok
Chrom ogólny 4 4/rok
Cyna** 1** 4/rok
Cynk 9 4/rok
Kobalt
Miedź 7 4/rok
Molibden
Selen
Srebro
Tal
Tytan
Wanad** 1** 4/rok
Antymon** 1** 4/rok
Fenole lotne (indeks fenolowy) 1 4/rok
Fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny
(ujęty w parametrach warunków biogennnych)
Węglowodory ropopochodne 16 4/rok
Cyjanki wolne 1 4/rok
Cyjanki związane
Fluorki 3 4/rok
Azot amonowy (ujęty w parametrach warunków biogennych)
Azot azotynowy (ujęty w parametrach warunków biogennych)
14. Inne substancje chemiczne
Rodanki
Żelazo ogólne 6 4/rok
Mangan 2 4/rok
Glin 
Chlor wolny** 1** 4/rok
Chlor całkowity** 5** 4/rok
Siarczki 2 4/rok
Aldehyd mrówkowy
Akrylonitryl
Pestycydy ogółem 
Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 
Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe
Kaprolaktam
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo-czynne anionowe) 2 4/rok
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo-czynne niejonowe)
Suma surfaktantów anionowych i niejonowych
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 8 4/rok
Substancje ekstrahowane chloroformem
Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, toluen, ksylen)
Adsorbowane związki chloroorganiczne – AOX** 1** 4/rok
Rozpuszczalne lub zemulgowane węglowodory 
15. Wskaźniki mikrobiologiczne
Ogólna liczba bakterii Coli 1 12/rok
Liczba bakterii z grupy Coli typu kałowego (termotolerancyjne) 1 12/rok
16. Pozostałe parametry
Chlorofil „a” 29 4/rok
Feofityna „a”

Uwaga:  -  w każdym z ppk MO badania zostały zaplanowane w cyklach dwuletnich 2007-2008 i 2008-2009
                * realizacja badań nastąpi po otrzymaniu i możliwym wdrożeniu metodyk badawczych
               ** realizacja badań w miarę możliwości finansowych na zakup sprzętu, odczynników, wdrożenia metodyk
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