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1. OCHRONA POWIETRZA

Jakość powietrza na obszarze powiatu drawskiego - według oceny za rok 2020

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Srodowiska dokonał w kwietniu
2021 r. oceny poziomu substancji w powietrzu za rok 2020 w strefach województwa
zachodniopomorskiego. Odrębnie, dla każdej substancji dokonano klasyfikacji stref,
w których poziom odpowiednio:

— przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji
— mieści się pomiędzy poziomem do uszczalnym, a poziomem dopuszczalnym

powiększonym o margines tolerancji —

— nie przekracza poziomu dopuszczalnego — lasa „

— przekracza poziom docelowy
— nie przekracza poziomu docelowego — asa „

— przekracza poziom celu długoterminowego klasa D2,
— nie przekracza poziomu celu długoterminowego — .

W raporcie uwzględniono wszystkie zanieczyszczenia, dla których w świetle przepisów
prawa krajowego istnieje obowiązek prowadzenia oceny:

1. ze względu na ochronę zdrowia: dwutlcnck siarki (802), dwutlcnck azotu (N02), tlcnck
węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (03), pył PM 10, zawartość ołowiu (Pb), arsenu (As),
kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu w pyle PM1O (BaP), pył PM2,5,

2. ze względu na ochronę roślin: tlenki azotu (NO~), ozon (03), dwutlenek siarki (502).

Ocenę wykonano według układu stref w województwie:

aglomeracja szczecińska miasto Szczecin,
miasto Koszalin miasto o liczbie ludności powyżej 100 tys.,

— strefa zachodniopomorska stanowiąca pozostały obszar województwa niewchodzący
w skład aglomeracji szczecińskiej i miasta Koszalin.

Zgodnie z tak przyjętą zasadą, powiat drawski podlegał rocznej ocenie jakości powietrza jako
jeden z obszarów strefy zachodniopomorskiej (mapa 1.1).
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Mapa 1.1. Podział województwa zachodniopomorskiego na streb dla celów oceny jakości
powietrza za 2020 r.

Oceny poziomu substancji w powietrzu na obszarze stref województwa dokonano na
podstawie funkcjonującego systemu oceny jakości powietrza, szczegółowo określonego
w Wykonawczym Programie Państwowego Monitoringu Srodowiska na rok 2020. Monitoring
jakości powietrza. Na system taki składały się: pomiary automatyczne i manualne w stałych
punktach oraz obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

W roku 2020, podobnie jak w latach poprzednich, ważnym elementem systemu oceny jakości
powietrza były również obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu
i przemian substancji w powietrzu, wykonane przez Instytut Ochrony Srodowiska
Państwowy Instytut Badawczy (IOS-PIB) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska. Obliczenia dostarczyły istotnych informacji o występujących stężeniach
zanieczyszczeń w układzie przestrzennym, na obszarze stref gdzie nie były prowadzone
pomiary. Dodatkowo, na podstawie wyników obliczeń modelowych zdefiniowano metody
obiektywnego szacowania, które posłużyły do wyznaczenia obszarów przekroczeń poziomów
kryteńalnych na obszarach pozostających poza zasięgiem stacji pomiarowych. W ocenie
wykorzystano metody obiektywnego szacowania oparte o pomiary poziomów stężeń
w strefach województwa zachodniopomorskiego (stężenia tlenku węgla) i województwa
kujawsko-pomorskiego (stężenia benzenu).

Zgodnie z zapisami zawartymi w Wykonawczym Programie Państwowego Monitoringu
Srodowiska na rok 2020. Monitoring jakości powietrza, na obszarze powiatu drawskiego nie
były prowadzone pomiary stężeń zanieczyszczeń, w związku z tym ocena jakości powietrza
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została przeprowadzona jedynie na podstawie wyników obliczeń modelowych i metod
obiektywnego szacowania.

Podstawowe krajowe akty prawne, określające obowiązki, zasady i kryteria w zakresie
przeprowadzenia oceny jakości powietrza w Polsce za 2019 rok są następujące:

ustawa z dnia 2”7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219,
z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) zmienione przez
rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 października 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2019 r. poz.
1931);

rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2020 r. poz. 2279);

— rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r. poz. 914).

Roczna ocena jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy
zachodniopomorskiej za rok 2020

Klasyjikacja stref— zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOS, PMIO, PM2,S, 03, C6H6, CO, As, Cd,
Ni, Pb, i B(a,)P

W przeprowadzonej klasyfikacji stref dla zanieczyszczeń: SO2, NO2, N0~, PM 10, PM2,5, 03
(poziom docelowy), C61-16, CO, As, Cd, Ni i Pb, strefa zachodniopomorska, w skład której
wchodzi powiat drawski, otrzymała klasę A ze względu na ochronę zdrowia (tabela 1.1).
W przypadku wystąpienia klasy A nie są wymagane działania naprawcze. Nie odnotowano
również przekroczenia poziomów kryterialnych określonych ze względu na ochronę roślin dla
dwutlenku siarki (SO2), ozonu (03) — poziom docelowy i tlenków azotu (N0~) (tabela 1.2).

Tabela ].]. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń,
uzyskane w ocenie rocznej za 2020 r. (ochrona zdrowia)

„. .. Sy*iboV klasy~W9hik&wej dla po~żEź~~6lnych zanieczyszczen dla obszaru

„. . Naźwa”stre~” . „ .rI : : . .

~°2, ~NO2 CO C6H6 PM1O PM2,5 Pb t~ks Cd Ni BaP 03(dc) 03(dO

strefa
zachodniopomorska A A A A A A AA A A fl

dc poziom docelowy
di poziom celu długoterminowego

Tabela 1.2. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane
w ocenie rocznej za 2020 r. (ochrona roślin)

zwastre~”

strefa zachflniopomorska

. Symbol klasy.wyhikowej,dla posz&ególnych zanieczyszczeń w strefie
502 N0~ 03 (dc) 03(dt)

O
dc poziom docelowy
dt poziom celu długoterminowego

W roku 2020 problemy z dotrzymaniem standardów jakości powietrza w województwie
zachodniopomorskim związane były jedynie z przekroczeniami poziomu docelowego
benzo(a)pirenu zawartego w pyle PMIO, co skutkowało przypisaniem klasy C strefie
zachodniopomorskiej dla tego zanieczyszczenia.
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Przypisanie strefie zachodniopomorskiej klasy C nie oznacza, że przekroczenia stężeń
zanieczyszczeń występują na całym obszarze strefy. Na podstawie wyników pomiarów
i metod obiektywnego szacowania opartych o wyniki modelowania matematycznego,
w ocenie jakości powietrza za rok 2020, wyznaczone zostały 22 obszary przekroczeń
standardów jakości powietrza ze względu na stężenia benzo(a)pirenu na obszarze strefy
zachodniopomorskiej (tabela 1.3). Na terenie powiatu drawskiego w 2020 r. wskazano
3 obszary przekroczeń stężeń benzo(a)pirenu, tj. miasto Drawsko Pomorskie, Czaplinek oraz
Złocieniec (mapa 1.2).

Tabela 1.3. Zestawienie obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu
w 2020 r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Nr . . „„ . Powierzchnia Oszacowana liczba mieszkańców obszarówStrefa MiejscowosctGmina 2
podobszaru [km I przekroczen w strefie

Strefa Barlinek 9 3 256 630
zachodniopomorska 2 Białogard 9,1

~ Bobolice 4,6

~ Chojna 4,7

~ Choszczno 9 3

6 Czaplinek 9:2

~ Darlowo 45

8 Dębno 47

9 Drawsko Pomorskie 4,6

~ Golenićw 4,6

~ Gryfice 9,1

12 Kamień Pomorski 4,6

13 Miroslawiec 4,6

14 Myślibórz 14,0

IS Sla”vno 9,0

16 Stargard 13,9

17 Świdwin 4,6

18 Świnoujście 4,6

19 Szczecinek 9,2

20 Trzcińsko-Zdrój 47

21 Wałcz 18,5
22 Zlocieniec 9,2
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Mapa 1.2. Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego stężenia benzo(a)piremu
zawartego wpyle zawieszonym PM] 0, określonego ze względu na ochronę zdrowia
w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. (na podstawie metod szacowania
w oparciu O pomiary i wyniki modelowania)

Przekroczenia poziomów kryterialnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM1O
związane są z oddziaływaniem emisji powierzchniowej w okresach jesienno zimowych.
Zródłem wysokich stężeń tej substancji są procesy niepełnego spalania paliw stałych
w paleniskach przydomowych. Najczęściej są za to odpowiedzialne niskosprawne kotły oraz
paliwo stałe niskiej jakości, wykorzystywane do ogrzewania budynków indywidualnych.

W celu poprawy jakości powietrza i dotrzymania norm jakości powietrza określonych
w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują
przekroczenia tworzone są Programy ochrony powietrza (POP). W dniu 04.06.2020 r. Sejmik
Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla
wszystkich stref województwa zachodniopomorskiego, tj. strefy aglomeracja szczecińska,
miasto Koszalin oraz stre~” zachodniopomorskiej, do której należypowiat drawski. Programy
powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Srodowiska
Rocznej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim, raport wojewódzki za
rok 2018 i zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Podstawowym celem POP dla strefy zachodniopomorskiej jest poprawa jakości powietrza
poprzez dotrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza oraz osiągnięcie poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na
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mieszkańców regionu. Dlatego zaplanowane działania mają na celu uzyskanie maksymalnego
efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które
w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Do osiągnięcia
celu Programu konieczna jest realizacja zadań wskazanych w harmonogramie realizacji
działań naprawczych oraz uwzględnianie ogólnych kierunków działań, które wpływają na
poprawę stanu jakości powietrza w sposób pośredni.

W ocenie jakości powietrza za rok 2020 zdiagnozowano na obszarze stref~r
zachodniopomorskiej przekroczenie dodatkowego kryterium ustanowionego dla ozonu, jakim
jest dotrzymanie poziomu celu długoterminowego zarówno pod kątem ochrony roślin, jak
i pod kątem ochrony zdrowia, dlatego też strefa zachodniopomorska otrzymała klasę D2.
Obszary przekroczeń objęły częściowo także powiat drawski.

Pod kątem ochrony roślin poziom ten jest określony jako wartość AOT4O< 6000 ~łg/m3*h
(w roku podlegającym ocenie). Pomimo, że w roku 2020 na stanowisku pomiarowym
w Widuchowej (reprezentatywnym dla całej strefy zachodniopomorskiej) pomierzone
wartości nie wykazały przekroczenia wyznaczonego poziomu, jednak na podstawie wyników
matematycznego modelowania transportu i przemian substancji w powietrzu została podjęta
decyzja o przyznaniu strefie zachodniopomorskiej klasy D2, co oznacza przekroczenie
poziomu celu długoterminowego. Mapa 1.3. prezentuje rozkład przestrzenny parametru
podlegającego ocenie ze względu na zanieczyszczenie ozonem na obszarze stre1~”
zachodniopomorskiej, uzyskany w drodze modelowania matematycznego transportu
i przemian substancji w powietrzu.
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Mapa 1.3. Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika A 0T40 w województwie
zachodniopomorskim w 2020 roku, będący wynikiem modelowania jakości powietrza
dla roku 2020 wykonanego przez JOS-PIB [źródło: JOS-PIB]

Kryterium poziomu celu długoterminowego dla ozonu pod kątem ochronf zdrowia — to brak
występowania w roku kalendarzowym przekroczeń poziomu 120 ~.igIm przez maksymalne
dobowe stężenie 8-godzinne kroczące. W roku 2020 poziom ten został przekroczony na
wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie (rysunek 1.1).
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Rysunek 1.1. Zmienność maksymalnej dobowej wartości 8-godzinowej stężenia ozonu na
poszczególnych stanowiskach pomiarowych województwa zachodniopomorskiego
na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2011 - 2020 (źródło: RWMS
w Szczecinie)

Wyniki obliczeń modelowych także wskazały na przekroczenie poziomu celu
długoterminowego w strefach województwa zachodniopomorskiego (mapa 1.4.). W związku
z powyższym wszystkim strefom województwa, w tym strefie zachodniopomorskiej w roku
2020 nadano kiasę D2. Obszar przekroczeń wyznaczony na podstawie obliczeń modelowych
objął również swoim zasięgiem powiat drawski.
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Mapa 1.4. Rozklad przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu celu dlugoterminowego
03 na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 2020 roku, opracowany
z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości
powietrza dla roku 2020 wykonanego przez JOS-PIB [źródło: GlOS, JOS-PIB]

W przypadku przekroczenia dodatkowego kryterium określonego dla stężeń ozonu
(poziom celu dlugoterminowego) opracowanie programu ochrony powietrza nie jest
wymagane, a podejmowane działania powinny dotyczyć ograniczenia emisji
prekursorów ozonu (tlenków azotu, węglowodorów i lotnych związków organicznych).
Dzialania te powinny być ujęte w wojewódzkich programach ochrony środowiska.
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2.WODY POWIERZCHNIOWE

Obowiązek prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz dokonania oceny jakości
tych wód wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz.
624 z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem badania jakości wód powierzchniowych
w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych, chemicznych, w tym substancji
priorytetowych w matrycy będącej wodą, oraz prowadzenie obserwacji elementów
hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego, należą do
kompetencji Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Monitoring i klasyfikacja z oceną opierają się o jednolite części wód powierzchniowych
(JCWP), czyli oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych, takie jak np.: jezioro
lub inny naturalny zbiornik wodny, strumień, potok, rzeka i kanał lub ich części. Wyróżnia się
podział „TCWP na trzy grupy. JCWP naturalne, dla których określa się stan ekologiczny i stan
chemiczny. JCWP sztuczne, powstałe w wyniku działalności człowieka. JCWP silnie
zmienione, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych
przeobrażeń będących wynikiem działalności człowieka. Dla JCWP sztucznych oraz JCWP
silnie zmienionych określa się potencjał ekologiczny i stan chemiczny.

Podstawą do prowadzenia badań wód powierzchniowych był Program Państwowego
Monitoringu Srodowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 wraz
z aneksami. Zgodnie z nim system klasyfikacji i oceny jcdnolitych części wód
powierzchniowych realizowano poprzez badania i pomiary wykonywane w ramach
monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów
chronionych.

Plan i realizacja monitoringu wód powierzchniowych w 2020 roku, wykonywane zostały na
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej z dnia
9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części
wódpowierzchniowych i jednolitych wódpodziemnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2147).

Klasyfikację JCWP przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inh~astruktury
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyjUcacji stanu ekologicznego, potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyjikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1475).

2.1 Rzeki

Na terenie powiatu drawskiego badaniami objętych było 7 JCWP rzecznych: Drawa
do wypływu z .Jez. Krosino, Drawa od jez Krosino do Wilżnicy, Drawa od Studzienicy
do Drawicy, Kokna, Drawica, Dobrzyca do Swierczyńca, Stara Rega do Grąd/ca.

JCWP Stara Rega do Grądka została wyznaczona jako silnie zmieniona części wód,
natomiast pozostałe monitorowane JCWP posiadają status naturalnych części wód. Badane
JCWP należą do następujących typów abiotycznych: 18 (potok nizinny żwirowy), 20 (rzeka
nizinna żwirowa), 25 (ciek łączący jeziora).

Plan monitoringu na 2020 rok JCWP rzecznych położonych w powiecie drawskim
przewidywał wykonanie badań w ramach monitoringu diagnostycznego (MD), monitoringu
operacyjnego (MO) oraz monitoringu operacyjnego chemicznego (MQCHEM).

Zestawienie badanych w 2020 roku JCWP oraz przypisanych do nich punktów pomiarowo-
kontrolnych przedstawiono w tabeli 2.1.1 oraz na mapie 2.1.1.
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Tabela 2.1.1. .JCWP rzeczne położone w graniach powiatu drawskiego, objęte badaniami
monitoringowymi w 2020 r.

C

otawa od jez. Krosino
do Wiiżnicy

Mapa 2.1.1. Lokalizacje badanych JCWP rzecznych w 2020 roku oraz przypisanych
im punktów pomiarowo-kontrolnych, na obszarze powiatu drawskiego.

Kod JCWP
Nazwa punkta

Nazwa .JCWP pomiarowo-
kontrolnego

Drawa do Drawa . powyżej
PLRW600025 1888513 wyplywu z „Iez. ujścia Miedznika

Krosino (m.Rzepowo)
Drawa od jez. Drawa . poniżej

PLRW600020 1888533 Krosino do Drawska Poin (in.
Wilżnicy Mielenko)
Drawa od Drawa . powyżej

PLRW60002O 188857 Studzienicy do Ujścia Drawicy
Drawicy (m. Prostynia)

Kokna - ujście do
PLRW600018 1888529 Otawy (m.

Darskowo)
Drawica -

PLRW6000 181888589 Drawica p0wy~j jez.
Mąkowarskiego
(m. Mąkowary)

Dobrzyca -

PLRW60001818866871 Dobozyca do
Świerczyńca powyżej ujścia

S je rczyń ca

PLRW600025422919 Stara Rega do Stan Rega pon. m
Grądka Łabędzie

Kokna

Dlugość Szerokość
Rodzajgeograficzna geograficzna

monitoringuPPK PPK

MD.
16,095933 53,590644 MO_CNEM

15,809712 53,495864

MO CHEM15,777261 53,304047 —

MO,
15,916733 53,562982 MO_CNEM

MO,
53,284847 MO_CHEM

16,394261 53,421689

15,810023 53,656708

18 15,833184

MD-program monitoringu diagnosivcznego
MV - program monitoringu operacyjnego
MO CNEM . program monitoringu operacyjnego chemicznego, realizowany w pcypadku stwierdzenia przekroczeń substancji priorytetowej
lub pnypadku wys”ępoio”an”a źródła emisji substancji priorytetowej na obszarze zlewn, badanej JCWP

)

Stara Rega do Grądkaę

„p.

~
„- .

. J
-31

It
„

„4

I
Drawa od !0u&ienky

do Drawicy

f1

Dobizyca do Świerczyńca

Legenda:

(~j Punkty ponarowo-konosolne
Zlewnie JCWP rT~nitorowanycoi w 202Cr

JcwP cieki monitorowane w 202Cr

JCWP jeziora

Granica powiatu drawskiego

JCWP cięki”nne

Zlewnie JCWP inne

Zabudowa
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Klasyfikacja wyników badań wykonanych iv 2020 r.

W tabeli 2.1.2 przedstawiono zestawienie wyników klasyfikacji wskaźników badanych
w JCWP rzecznych wymienionych w tabeli 2.1.1.

Dla dwóch JCWP przeprowadzono monitoring diagnostyczny, czyli taki w którym wykonuje
się pełen, zgodny z aktualnym rozporządzeniem monitoringowym, zakres badań.
W przypadku pozostałych JCWP przeprowadzono monitoring operacyjny. Tą formą
monitoringu objęte są te JCWP, które są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych,
jak również te JCWP, dla których stwierdzono w latach ubiegłych przekroczenia wartości
granicznych dla klasy II. Monitoring operacyjny chemiczny przeprowadzono w zakresie
pomiarowym substancji priorytetowych, dla których stwierdzono w latach ubiegłych
przekroczenia środowiskowych norm jakości.

Badania monitoringowe rzeki Drawy w 2020 roku wykonano w 3 JCWP: JCWP Drawa
do wypływu z Jez. Krosino, JCWP Drawa od jez. Krosino do Wilżn icy, JCWP Drawa
od Studzien icy do Drawicy.

JCWPDrawa do wyplywu z Jez. Krosino

Badania JCWP Drawa do wypływu z Jer Krosino przeprowadzono w ramach monitoringu
diagnostycznego. Wykonano badania wszystkich wskaźników biologicznych oraz
fizykochemicznych wspierających badania biologiczne (grupa 3 1-3.5). Ponadto
przeprowadzono obserwacje hydromorfologiezne oraz wykonano badania na obecność
substancji zanieczyszczających syntetycznych i niesyntetycznych (grupa 3.6) oraz substancji
priorytetowych.

Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to IV klasa. O wyniku klasyfikacji zadecydował
indeks ichtiofauny. Trzy z pięciu badanych wskaźników biologicznych (fitobentos, makrofity,
makrobezkręgowce bentosowe) zaliczono do II klasy. Indeks fitoplanktonu spełnił wartość
graniczną III klasy.

Wynik wykonanych obserwacji hydromorfologicznych wskazuje na stan bardzo dobry
(I klasa).

Wynik klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) nie spełnił wymagań dla
klasy II (stan poniżej dobrego). Wpływ na taki wynik klasyfikacji miało przekroczenie
wartości granicznej dla odczynu pH.

Dla elementów fizykochemicznych (substancje syntetyczne i niesyntetyczne, grupa 3.6) nie
odnotowano przekroczeń wartości granicznych dla klasy II, stąd grupę tą zaklasyfikowano do
„stanu dobrego”.

Badania substancji priorytetowych, czyli substancji szczególnie niebezpiecznych dla
środowiska wodnego, wykazały przekroczenie wartości granicznych tylko w przypadku
jednego wskaźnika - benzo(a)pirenu badanego w wodzie. Nie prowadzono badań substancji
priorytetowych w biocie (w tkankach zwierząt wodnych).

JCWP Drawa odjez. Krosino do Wilżnky

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego.

Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to II klasa, czyli „stan dobry”. Wszystkie
badane wskaźniki biologiczne spełniły wymagania II klasy (fitobentos, nakrofity,
makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna).

Wynik klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych wspierających badania biologiczne
(grupa 3.1-3.5) to klasa II.
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Tabela. 2.1.2. Wyniki klasyfikacji wskaźnżków badan ch w 2020 roku, w .JCWP rzecznych włożonych na obszarze „owiatu drawskie: o.

NAT - naturalna
SZCW - silnie zmieniona część wód
B(a)p - Bcnzo(a)piren

od JCWP

Elementy biologiczne

Nazwa JCWP Status
C

O.
O

ti.

o
c —o 2

.0
S
jE

Stan chemiczny

Grupa 3.1-
3,5

II kl. II kl. II kl.

Klasa elementów fizykochemicznych I

GWp~36 Klasyfikacja Wsk~niki
(Specy

nonn
zanieczyszczenia stanu nie spelniające

syntetyczne j I
niesyntetyczne) chemicznego środowiskowych

II kl. II kl. II kl. II kl.

Drawa do
PLRWÓ0002S 1888513 wypływu z Jez.

Krosino
Drawa od jez.

PLRW60002O 1888533 Krosino do
Wilżn icy
Drawa od

PLRWÓ0002O 188857 Studzienicy do
Drawicy

PLRW6000I8 1888529

PLRWÓ000I8 1888589

PLRW60001818866871 Dobrzyca do
Świerczyńca

PLRW600025422919 Stara Rega do
Grądka

Kokna

Ill kl.

Drawica

Ił kl.

B(a)p,

II kl

II kl

II kl

B(a)p,

LI kl

II kl II kl II kl

lIkI lIkIII kl.

B(a)p,

B(a)p.

BDE (biota),
B(a)p — (woda),

1-teptachlor (biota)

* - W roku 2o2Ozostala wykonana wylącznie klasyfikacja wskaźn”kowjakosci wód, zgodnie z~ 14i IS rozporządzenia Ministra lnłrastruktwyzdnia25 czerwca 2021 r. wsprawieklasylikacji stanu ekologicznego,

potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanujednolitych części wod powierzchniowych, a także sradowiskowych normjakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1475).
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JCWP Drawa od Studzien icy do Drawicy

Badania tej JCWP przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego chemicznego.

Badania objęły: 7 wskaźników z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA), bromowanych difenyloeterów (BDE) oraz rtęć. Przekroczenie wartości granicznych
odnotowano tylko w przypadku~ benzo(a)pirenu.

Przeprowadzono także badania makrobezkręgowców bentosowych, których indeks w roku 2017 nie
spełniał wymagań stanu dobrego. Wyniki badań w 2020 roku spełniły wartości graniczne II klasy.

W 2020 roku przeprowadzono monitoring 2 dopływów rzeki Drawy: JCPW Koki-za oraz „JCWP
Drawica.

JCPW Kokna

Program pomiarowy obejmował badania w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu
operacyjnego chemicznego.

Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to II klasa. O wyniku klasyfikacji zdecydował indeks
fitobentosu.

Wynik klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych (3.1-3.5) to II klasa. Przekroczenia wartości
granicznych dla klasy ł odnotowano w przypadku ogólnego węgla organicznego oraz azotu
azotynowego.

W ramach weryfikacji występowania substancji priorytetowych do badań wybrano: 7 wskaźników
z grupy WWA, BDIE oraz rtęć. Tylko w przypadku benzo(a)pirenu odnotowano przekroczenia
wartości granicznych.

JCWP Drawica

Zrealizowano monitoring operacyjny oraz monitoring operacyjny chemiczny.

Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to klasa III. O wyniku klasyfikacji zadecydowal indeks
makrobezkręgowów bentosowych.

Wynik klasyfikacji elementów fizykochemicznych (3.1-3.5) to klasa II, czyli „stan dobry”. Brak
osiągnięcia klasy I spowodowane było przekroczeniem wartości granicznych wskaźników z grupy
charakteryzuj ącej warunki biogenne: azot Kj eldahia, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny,
fosfor fosforanowy.

W tej JCWP weryfikacji poddano występowanie 9 substancji priorytetowych: 7 wskaźników z grupy
WWA, BDE oraz rtęć. Stwierdzono przekroczenia wartości granicznych benzo(a)pirenu.

W 2020 roku przebadano również 2 JCWP rzeczne, których zlewnie są położone na obszarze
powiatu drawskiego, ale nie należą do obszaru zlewni Drawy.

JCWP Dobrzyca do Świerczyńca

Na JCWP zrealizowano badania wykonane w ramach monitoringu diagnostycznego.

Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to klasa II (stan dobry). Klasyfikację wykonano
w oparciu o wyniki badań 4 wskaźników biologicznych: fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce
bentosowe, ichtiofauna. Wszystkie wymienione wskaźniki spełniły wymagania II klasy.

Wynik wykonanych obserwacji hydromorfologicznych spełnił wymagania I klasy (stan bardzo
dobry).
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Grupa elementów fizykochemicznych wspierających badania biologiczne (3.1-3.5) uzyskała I klasę
(stan bardzo dobry). Wynik klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych (grupa 3.6) to klasa II.
O wyniku klasyfikacji zadecydowały wskaźniki, których wartości przekroczyły wartości graniczne
I klasy. Były to następujące substancje: aldehyd mrówkowy, bor, fluorki.

Przeprowadzone badania substancji priorytetowych wykazaly przekroczenia środowiskowych norm
jakości w przypadku 3 wskaźników. Przekroczenia norm dla difenyloeterów bromowanych
i heptachioru stwierdzono w biocie, czyli w tkankach ryb. Ponadto stwierdzono przekroczenie
wartości granicznej dla badanego w wodzie benzo(a)pirenu.

JCWP Stara Rega do Grqdka

Badania tej JCWP przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego. Jest to jedyna spośród
monitorowanych w 2020 roku - silnie zmieniona część wód (SZCW).

Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to klasa II (dobry potencjał biologiczny).

Wynik wykonanych obserwacji hydromorfologicznych to I klasa. Wynik klasyfikacji wskaźników
fizykochemicznych z grupy 3.1-3.5 to klasa II (potencjał dobry).

2.2 Jeziora

W roku 2020 zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2016-2021 w powiecie drawskim przeprowadzono badania
monitoringowe 4 JCWP jeziornych: Wielkie Dąbie (gmina Drawsko Pomorskie), Lubie
(gmina Złocieniec), Przytonko (gmina Drawsko Pomorskie) i Kaleńskie (gmina Czaplinek).
Jezioro Wielkie Dąbie
Jezioro Wielkie Dąbie zostało wyznaczone jako JCWP o kodzie LW10726 i zostało zaliczone do
naturalnych części wód (NAT). Badania jeziora Wielkie Dąbie przeprowadzono w ramach
monitoringu diagnostycznego reperowego.
Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to IV klasa. O wyniku klasyfikacji zdecydował indeks
ichtiofauny. Wynik klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych to klasa „.poniżej dobrego”.
O wyniku klasyfikacji zdecydowało niedostateczne stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie.
Szczegółowe informacje odnośnie klasyfikacji zawiera tabela 2.2.1.

Tabela 2.2.1. KlasyJikacja jeziora Wielkie Dąbie objętego monitoringiem wiatach 2016—2021, typ
abiotyczny 3b; status naturalna część wód (NAT)

lndek.?yZakres badan Badany element ..... . . .. Klasyjikacjawskaznikow
. ~ „ bzolo:zczne .„. .~ .- „ „

I Fitoplankton PMPL = 2,77
Makrofity ESMI = 0,351

Badania I I

biologiczne i Fitobentos IOJ = 0,622
I Ichtiofauna LFI_EN = 0,19

Makrobezkręgowce I
bentosowe LMI = 0,729

ldasyfikacj a ~IOŁOGICZNA
ob~er*acje HYDROMOR?OLOGFZNĘ

Badania
fizyko

chemiczne

Wskaźniki „vspierające Wartości średnie
badania biologiczne

III klasa

Ill klasa

II klasa

IV klasa

II klasa

IV klasa

widzialność krążka Secchiego

Przewodność elektrolityczna

Koncentracja azotu ogólnego

Koncentracja fosforu ogólnego
Tlen rozpuszczony nad dnem <0,5 mg 02/l
w porze letniej

1,0 m

307 mS/cm

1,3 mg N/l

0 075 mg P/l



Specyficzne
zanieczyszczenia

syntetyczne I
niesyntetyczne

klasyfikacja WSKAZNIKOW
FIZYKOCHEMICZNYCH

Jezioro Lubie

Tabela.2.2.2. Kłasyjikacja jeziora Lubie w roku
status naturalna część wód (NAT)

Za/a-es badań Badany element

Fitoplankton

Makrofity

Fitobentos
Makrobezkręgowce

bentosowe
Ichtiofauna

klasyfikacja BIOLOGICZNA
obserwacje HYDROMORFOLOGICZNE

Wskaźniki wspierające
badania biologiczne

Specyficzne
zanieczyszczenia

syntetyczne i
niesyntetyczne

Al, Ag, B, Co, Cr,, Mo, Sb, Se,
Sn, Ti, TI, V, Zn, indeks
fenolowy, indeks olejowy, cyjanki
wolne. c3jarlki związane, Be

III klasa
1

Widzialność krążka Secchiego

Przewodność elektrolityczna

Koncentracja azotu ogólnego

Koncentracja fosforu ogólnego
Nasycenie hypolimnionu tienem
w rze letnie
Ag, As, B, Be, Co, Cr, „ Mo, Sb,
Se, Sn, Ti, TI, V. Zn, indeks
fenolowy, cyjanki wolne, cyjanki
związane aldehyd mrówkowy,
indeks olejowy,

Ba, Cu, Al., F
Nie stwierdzono
przekroczenia wartości
granicznych dla stanu
dobrego

Za/a-es badań Badany element Indeksy
biało iczne

Wartości średnie

Klasyjikacja wskaźników

Nie stwierdzono
aldehyd mrówkowy, As, Ba, Cu, F przekroczenia wartości

granicznych dla stanu
dobrego

PONIŻEJ STANU BOnEGO

W ramach monitoringu diagnostycznego w roku 2020 przeprowadzono kompleksowe badania
występowania priorytetowych substancji zanieczyszczających, które obejmowały 49 wskaźników
badanych w wodzie z częstotliwością 12 razy w roku. Klasyfikacja wskaźników chemicznych
wykazała przekroczenia wartości granicznych dla stężeń 2 substancji badanych w wodzie:
benzo(a)pirenu i benzo(g,h,i)perylenu.

Jezioro Lubie zostało wyznaczone jako JCWP o kodzie LW 10717 i zostało zaliczone do naturalnych
części wód (NAT). Badania jeziora Lubie przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego.
Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to III klasa. O wyniku klasyfikacji zdecydował indeks
fitoplanktonowy PMPL. Wynik klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych to klasa „poniżej
dobrego”. O wyniku klasyfikacji zdecydowało niedostateczne nasycenie hypolimnionu tlenem
w porze letniej. Szczegółowe informacje odnośnie klasyfikacji zawiera tabela 2.2.2.

2020 typ abiotyczny 3a;

Klasy~kacja wskaźników

Ill klasa

II klasa

II klasa
Badania

biologiczne

Indeksy
biolo lane

PMPL 2,09

ESMI 0,524

lOJ 0,605

LMI 0, 41 Il klasa

LFI 0,7 II klasa

Badania
fizyko

chemiczne

2,0 m

319 mS/cm

1,0 mg N/l

0,066 mg P/l

Wartości średnie

Wartości średnie



Zakres badań Badany element Indeksy Klasyjikacja wskaźników
hiob „czne

klasyfikacja WSKAZNIKOW
FIZYKOCHEMICZNYCH PONIŻEJ STANU DOBREGO

W ramach monitoringu diagnostycznego przeprowadzono kompleksowe badania występowania
priorytetowych substancji zanieczyszczających, które obejmowały 49 wskaźników badanych
w wodzie z częstotliwością 12 razy w roku oraz 11 wskaźników badanych w biocie (tkanki ryb lub
mięczaków jednorazowy pobór próbek). Klasyfikacja wskaźników chemicznych wykazała
przekroczenia wartości granicznych dla stężeń średnich rocznych dla badanego w wodzie
benzo(a)pirenu oraz ponadnormatywne stężenia difenyloeterów bromowanych w tkankach ryb.

Jezioro Przytonko zostało wyznaczone jako JCWP o kodzie LW20827 i zostało zaliczone do
naturalnych części wód (NAT). Badania jeziora Przytonko przeprowadzono w ramach monitoringu
diagnostycznego.
Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to II klasa, a wynik klasyfikacji wskaźników
fizykochemicznych to klasa „poniżej dobrego”. O wyniku klasyfikacji fizykochemicznej
zdecydowała zbyt mała przezroczystość wód. Szczegółowe informacje odnośnie klasyfikacji
zawiera tabela 2.2.3.
Tabela.2.2.3. KlasyJilśacja jezkiru Przyton/co w roku 2020 typ abiotyczny 2a;

status naturalna część wód (NAT)

Klasyjikacja wskaźników

II klasa

II klasa

I klasa

I klasa

II klasa

II klasa

Widzialność krążka Secchiego

Przewodność elektrolityczna 158 mS/cm

Koncentracja azotu ogólnego I,! mg NR

Koncentracja fosforu ogólnego
Nasycenie hypolimnionu tlenem ..

. . brak klasyfikacjiw rze letnie
Ag, B, Be, Co, Cr,, Mo, Sb, Se,
Sn, Ti, TI, V, indeks fenolowy,
cyjanki wolne, cyjanki związane,
indeks olejowy

Nie stwierdzono
aldehyd mrówkowy, As, Ba, Zn, przekroczenia wartości
Cu, AI, F granicznych dla stanu

dobrego

Badania
biologiczne

klasyfikacja WSKAZNIK W
FIZYKOCHEMICZNYCH

Indeksy
bioZo ezne

PMPL 1,22

ESMI 0,483

bi 0,831

LMI 0,852

LFI 0,68

PONIŻEJ STANU DOBREGO

W ramach monitoringu diagnostycznego przeprowadzono kompleksowe badania występowania
priorytetowych substancji zanieczyszczających, które obejmowały 49 wskaźników badanych
w wodzie z częstotliwością 12 razy w roku oraz 11 wskaźników badanych w biocie (tkanki ryb lub

Badany element

FiLoplankton

Makrofity

Fitobentos
Makrobezkręgo”~ce

bentosowe
Ichtiofauna

klasyfikacja BIOLOGICZNA

HYDROMORFOLOGICZNEobserwacje

Badania
fizyko

chemiczne

Wskaźniki wspierające
badania biologiczne

Specyficzne
zanieczyszczenia

syntetyczne i
niesyntetyczne

Wartości średnie

Wartości średnie

Jezioro Przytonko

Zakres badań
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mięczaków jednorazowy pobór próbek). Klasyfikacja wskaźników chemicznych wykazała
przekroczenia wartości granicznych dla stężeń średnich rocznych dla badanego w wodzie
benzo(a)pirenu oraz ponadnormatywne stężenia difenyloeterów bromowanych w tkankach ryb.

Jezioro Kaleńskie

Jezioro Kaleńskie zostało wyznaczone jako JCWP o kodzie LW10605 i zostało zaliczone do
naturalnych części wód (NAT). Badania tego jeziora przeprowadzono w ramach monitoringu
diagnostycznego.

Wynik klasyfikacji elementów biologicznych to III klasa. O wyniku klasyfikacji zdecydował indeks
makrobezkręgowców bentosowych. Wynik klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych to klasa
„dobra”. Szczegółowe informacje odnośnie klasyfikacji zawiera tabela 2.2.4.
Tabela 2.2.4. KlasyJikacja jeziora Kaleńskie w roku 2020 typ abiotyczny Ja (jezioro lobeliowe,);

status — naturalna część wód (NAT)
. Indeksy . . . .Zakres badan Badany element . . Klasyjikoeja wskazn,kow

hiob ezne
Fitoplankton PMPL 0,41 I klasa

. Makrofity W jeziorach lobeliowych badania makrofitów nie są wykony”vane

biologiczne Fitobentos lOJ 0,809 I klasa
Makrobezkręgo”vce

LMI 0,115 III klasabentosowe
Ichtiofauna LFI 0,74 II klasa

klasyfikacja BIOLOGICZNA III kl a
obserwacje HYDROMORFOLOGICZNE li klasa

Widzialność krążka Secchiego

Przewodność elektrolityczna 78,7 mS/cm
Wskaźniki wspierające Wa~ości średnie Koncentracja azotu ogólnego 0,5 mg N/1

badania biologiczne „

Koncentracja fosforu ogolnego
Nasycenie hypolimnionu tlenem 38 7 0/

Badania w orze letnie „

fizyko- Ag, As, B, Be, Co, Cr, „ Mo, Sb,
chemiczne Se, Sn, Ti, TI, V, indeks fenolowy,

Specyficzne cyjanki „volne. cyjanki związane,
zanieczyszczenia Ba, Cu, indeks olejowy, Al

. Wartosci srednie
syntetyczne i Nie stwierdzono

niesyntetyczne aldehyd mrówkowy, Zn, F przekroczenia wartości

granicznych dla stanu
dob o

klasyfikacja WSKAZNIKOW STAN DOBRY

FIZYKOCHEMICZNYCH

W ramach monitoringu diagnostycznego przeprowadzono kompleksowe badania występowania
priorytetowych substancji zanieczyszczających, które obejmowały 49 wskaźników badanych
w wodzie z częstotliwością 12 razy w roku oraz 11 wskaźników badanych w biocie (tkanki ryb lub
mięczaków — jednorazowy pobór próbek). Klasyfikacja wskaźników chemicznych wykazała
przekroczenia wartości granicznych dla 2 substancji badanych w wodzie: benzo(a)pirenu
i benzo(g,h,i)perylenu oraz ponadnormatywne stężenia difenyloeterów bromowanych i związków
rtęci w tkankach ryb.



3. WODY PODZIEMNE

W 2020 roku nie prowadzono badań wód podziemnych na terenie powiatu drawskiego w ramach
Państwowego Monitoringu Srodowiska.

Ostatnia ocena przeprowadzona na podstawie wyników z roku 2019 dostępna jest na stronie
internetowej GlOS (http:Mmjwp.gios.gov.pl,).

4. KLIMAT AKUSTYCZNY

W 2020 roku na terenie powiatu drawskiego wykonano pomiary hałasu komunikacyjnego
w Drawsku Pomorskim.

Pomiary hałasu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) wykonano w 4 punktach
pomiarowych:

— ul. Gdyńska (53° 32” 17,1”N, 15° 48” 04,7”E),

— ul. Połczyńska (53° 33” 07,7”N, 15° 49” 24,6”E),

— ul. Złocieniecka (53° 31” 32,2”N, 15° 49” 51,8”E),

— Drawsko Pomorskie (linia nr 385 Szczecin - Chojnice).

Hałas drogowy

Badania poziomu emisji hałasu wykonywane były przy pomocy automatycznych stacji
monitorowania hałasu, przy równoczesnym pomiarze warunków meteorologicznych oraz struktury
i natężenia ruchu komunikacyjnego. Jako dane pomocnicze wykorzystywany był także obraz wideo
z kamery przemysłowej. W tabeli 4.1 przedstawiono średni ruch dobowy na analizowanych
odcinkach dróg.

Tabela 4.1. Wyniki natężenia ruchu na analizowanych odcinkach dróg na terenie Drawska
Pomorskiego w roku 2020

Sredni ruch
. . . Liczba pojazdow Liczba pojazdowLp Lokalizacja punktu pomiarowego [szt /241n] lekkich [szt /24h] cięzkich [szt /24h]

i ul. Gdyńska, Drawsko Pomorskie 438 325 113

2 ul. Połczyńska, Drawsko Pomorskie 1160 797 363

3 ul. Złocieniecka, Drawsko Pomorskie 2454 1469 985

Wykonane pomiary hałasu drogowego pozwalają na wyznaczenie wskaźników hałasu (mających
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska), w odniesieniu do jednej
doby: LAeqD tj. równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od
godz. 600 do godz. 2200) oraz LACąN tj. równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej
jako przedział czasu od godz. 22u0 do godz. 6°°). Wyniki równoważnych poziomów dźwięku dla
pory dnia LAC4D i nocy LACqN przedstawiono w tabeli 4.2.
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Tabela 4.2. Zestawienie wyników pomiarów dobowych monitoringu hałasu drogowego na terenie
Drawska Pomorskiego w 2020 roku.

(„
O „E

Ls,,po N~n
Czas Data I”orekcie t ~ ~. aNazwa odcinka Po”iat Gmina Miejscowość Rodzaj toronu odniesienia pomiaru [dBI ~ ~„ °

.-„z—drogi

„C

28.03.2020 63,6 2,6

29.03.2020 61,4 0,4
Dzień I 6h 6130.03.2020 65,8 0$

Tereny 31.03.2020 65,6 0,6oj. Gdyńska, Drawsko Drawsko zabudowy biak
Drawsko drawski Pomorskie Pomorskie mieszkaniowej 28.03.2020 53,8 przekroczenia

Pomorskie jednorodziimej

29.03.2020 56,3 0,3
Noc Sb 56

30.03.2020 57,7 1,7

31.03.2020 56,9 0,9

15.05.2020 65,3 4,3
16.05.2020 63,9 61 2,9Dzień l6h
17.05.2020 61,6 0,6

Tereny 18.05.2020 65,5 4,5ul. Polczyńska, Drawsko Drawsko zabudowy 15.05.2020 56,3 0,3

brak
Drawsko drawski Poirsoi,kic I”oirioiskic iriic,rkaisiowcj 55,6 przekroczenia

Pomorskie jednorodzinnej 16.05.2020 56

Noc Sb brak
53,8 przekroczenia7.05.2020

18.05.2020 56,6 0,6

Analiza wyników równoważnego poziomu hałasu dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do
godz. 1800) LAeqD (tabela 2), wskazuje na przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku:

. przy uL Gdyńskiej, Drawsko Pomorskie od 0,4 do 2,6 dB,

. przy ul. Połczyńskiej, Drawsko Pomorskie od 0,6 do 4,5 dB,

Dla wskaźnika LA~N, (tabela 2), rozmienianego jako równoważny poziom hałasu dla pory nocy
(przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600), przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku
wynoszą:

. przy ul. Gdyńskiej, Drawsko Pomorskie od 0,3 do 1,7 dB,

. przy ul. Połczyńskiej, Drawsko Pomorskie od 0,3 do 0,6 dB. „

W oparciu o pomiary, powtarzane trzy razy w roku (w porach: wiosennej, letniej ijesiennej),
obliczone zastały długookresowe średnie poziomy dźwięku A:

-. LDWN - wyznaczone dla wszystkich dób z uwzględnieniem pory dnia (rozumiane jako przedział
czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumiane jako przedział czasu od godz. 1800 do
godz. 2200) oraz pory nocy (rozumiane jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600),

- L~ - wyznaczone wciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumiane jako przedział czasu od godz. 2200
do godz. 6°°).

Powyższe wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie
ochrony środowiska przed hałasem. Wyznaczone zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika halasu
LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414), a ich wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Należy zaznaczyć, iż ochroną akustyczną objęte są tylko określone rodzaje terenów, wskazane
w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia ł4 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
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poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), wyróżnione ze względu na sposób
zagospodarowania i pełnione fbnkcje (np. tereny zamieszkałe, rekreacyjne, szpitale).
Tabela 4.3. Zestawienie wyników długookresowych średnich poziomów dźwięku na terenie Drawska

Pomorskiego w 2020 roku.

05.04.2020 60,9 60,9 55,4

06.04.2020 63,4

07.04.2020 65,7 64 55,7

30.07.2020 65,9 63,9 57,8

31.07.2020 66,8 64,8 58,9

01.08.2020 64,8 63,3 56,9

02.08.2020 62,4 64,7

17.09.2020 66,3 63,4

18.09.2020 66,1 63,5

19.09.2020 63,5 65,1 56,3 -

Opierając się na wynikach pomiarów równoważnych poziomów hałasu drogowego mierzonych
w określonych porach roku (tabela 4.3), w punkcie pomiarowym na ul. Złocienieckiej wyznaczono
wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku: poziomu dzienno-wieczorno-nocnego
— LDWN oraz nocnego — L1~. Obliczone poziomy dźwięku w obydwu porach nie przekraczały wartości
dopuszczalnych.

Halas kolejowy

Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa zachodniopomorskiego
na lata 2016-2020, w 2020 roku prowadzono pomiary hałasu kolejowego w I punkcie pomiarowym
na terenie miasta Drawsko Pomorskie.

Pomiary hałasu kolejowego wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań iv zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub
energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub
portem (Dz. U. 2011 r. Nr 140, poz. 824).

W Drawsku Pomorskim pomiary hałasu kolejowego przeprowadzono od linii kolejowej nr 210
Chojnice — Runowo Pomorskie. Wykonane pomiary hałasu kolejowego (dni powszednie
i weekendowe) wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku o 1,7 dB w porze nocy
i 1,1 dB w porze dnia (tabela 4.4).

W 2021 roku, planowane jest wykonanie mapy akustycznej miasta Drawsko Pomorskie na podstawie
wyników z pomiarów monitoringowych z 2020 roku. Mapa akustyczna dostępna będzie w I kwartale
2022 roku na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

Nazwa odcinka drogi Rodzaj terenu Data pomiaru

Wyniki pomiarów 1dB]
Obliczony poziom
dIugookreso~

IdEI

Wartość
dopuszczalna

IdE]

Dzień Wieczór

04.04.2020 62,8

Wielkość przekroczenia
1dB]

60,3

Noc Law” L” LOW., L.,

54,7

ul. zlocienkcka,
Dmwsko Pomorskie

Lo”N

Tereny
mieszkaniowo

— uslugowe
66,6 57,5 68 59

C
C)
N
C)
9

C)

O.

20.09.2020

C
C)
N
C)
E
C)

O.

61,4 62,5 57,3
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Tabela 4.4. Zestawienie wyników pomiarów dobowych monitoringu hałasu kolejowego w roku 2020
na terenie Drawska Pomorskiego

.~ „ 21
~ C C

it
E
~ ~. ~

Lokalizacja punktu Powiat Gmina Miejscowość Rodzaj terenu ~ ~ I ~. :! ~ !!
~ ~ 1 4

~

06.06.2020 62,1 1,1

Dzień 16k 23 61

Linia kolejowa nr . Drawsko Drawsko Tereny zabudowy 0706.2020 ~ prze~”~enia
210 Chojnice- drawski . mieszkaniowej —

~ Pomorskie Pomorskie . .Runo”vo Pomorskie jednorodzinnej 06.06.2020 57,7 1,7

Noc Sb 6 56

07.06.2020 49.2 brak
przekraczania

5. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Do 2020 roku, pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzone były w cyklu
trzyletnim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku (Dz.U. Nr 221, poz. 1645).

W roku 2020 powtórzony został pomiar natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego w środowisku, w przedziale częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz, na
terenie powiatu drawskiego w 3 miejscowościach: Czaplinek, Suchowo oraz Cieszyno Drawskie.
Wyniki pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w środowisku
przedstawiono w tabeli 5.1.
Tabela 5.1. Wyniki pomiarów monitoringu PEM na terenie powiatu drawskiego w 2020 roku.

Wspólrzędne punktów pomiarowych

Wynik pomiaru NiepewnośćLp. Gmina Miejsce pomiaru .

IV/mi pomiaru IV/m]Diugość Szerokość
geograficzna geograficzna

I Cznplinek Czaplinek, ul. Walecka 16° 14” 15” 530 33” 14” 0,53 0,14

2 Kalisz Pomorski Suchowo 150 49” 51” 53° 19” 11” 0,28 0,1

3 Zlocieniec Cieszyno Drawskie 16° 2” 37” 530 35” 16” <0,19

Pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wykonane w roku 2020,
wykazały że zmierzone wartości były znacznie poniżej wartości dopuszczalnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

Do końca 2019 roku obowiązywało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu
sprawdzenia tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883), zgodnie z którym dopuszczalny poziom
promieniowania elektromagnetycznego dla składowej elektrycznej w badanym zakresie
częstotliwości wynosił 7 VIm. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują znowelizowane wartości
dopuszczalne poziomów pól elektromagnetycznych. Aktem prawnym zmieniającym obowiązujące
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normy jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448), według którego dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla częstotliwości objętych monitoringiem (od
3MHz do 3 0Hz) wynoszą od 28 do 61 V/m.
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