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1. POWIETRZE

Jakość powietna na obszatze powiatu drawskim w roku 2021

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) Główny Inspektor Ochrony Środowiska corocznie dokonuje oceny
poziomów substancji w powietrzu w strefach województwa zachodniopomorskiego. Odrębnie,
dla każdej substancji dokonano klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:

— przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji — lasa „

— nie przekracza poziomu dopuszczalnego — lasa „

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

— przekracza poziom celu długoterminowego — klasa D2,
— nie przekracza poziomu celu długoterminowego — „asa Dl.

W raporcie oceny jakości powietrza za rok 2021 uwzględniono wszystkie zanieczyszczenia,
dla których w świetle przepisów prawa krajowego istnieje obowiązek prowadzenia oceny:

1. ze względu na ochronę zdrowia: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2),
tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (03), pył PM1O, 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 (NOx), 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).

Ocen poziomu substancji w powietrzu na obszarze stref województwa dokonano na podstawie
funkcjonującego systemu oceny jakości powietrza, na który składały się: pomiary
automatyczne i manualne w stałych punktach oraz obliczenia rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w powietrzu.

W roku 2021, podobnie jak w latach ubiegłych również ważnym elementem systemu oceny
jakości powietrza były obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu
i przemian substancji w powietrzu, wykonane przez Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy
Instytut Badawczy (lOŚ-PIB) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
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 kryterialnych
na obszarach pozostających poza zasięgiem stacji pomiarowych.
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Mapa 1.1. Podział województwa zachodniopomorskiego na strefy dla celów oceny jakości powietrza za
2021 r.

Podstawowymi krajowymi aktami prawnymi, określającymi obowiązki, zasady i kryteria
w zakresie przeprowadzenia oceny jakości powietrza w Polsce w roku 2021 są:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973,
z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r., poz. 845);

rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (DziW 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).



Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej — zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOS, CO,
C6H” PMIO, PM2,5, Pb, As, Cd, NĘ B(a)P i 03

W przeprowadzonej klasyfikacji stref dla zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku
azotu (NO2), tlenku węgla (Co), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM 10, pyłu
zawieszonego PM2,5, ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) oraz ozonu (03 —

poziom docelowy), strefa zachodniopomorska, w skład której wchodzi powiat drawskiw roku
2021 otrzymał klasę A ze względu na ochronę zdrowia (tabela 1.1). W przypadku wystąpienia
klasy A nie są wymagane działania naprawcze.

Dla roku 2021 nie odnotowano również przekroczenia poziomów kryterialnych określonych ze
względu na ochronę roślin dla dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (N0~) i ozonu (03) —

poziom docelowy (tabela 1.2).

Tabela 1.1. Wynikowe klasy stre& zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane
w ocenie rocznej za 2021 r. (ochrona zdrowia)

strefa
zachodniopomorska

Tabela 1.2. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane
w ocenie rocznej za 2021 r. (ochrona roślin)

I Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
Nazwa strefy

SO2 N0~ 03 (dc) I 0a(dt)

strefa zachodniopomorska A A A D2
dc — poziom docelowy
dt — poziom celu długoterminowego

W roku 2021 problemy z dotrzymaniem standardów jakości powietrza w województwie
zachodniopomorskim związane były z przekroczeniami poziomu docelowego benzo(a)pirenu
zawartego w pyle PMIO, co skutkowało przypisaniem klasy C strefie zachodniopomorskiej
dla tego zanieczyszczenia.

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 2021 wyznaczono 26 obszarów przekroczeń standardów jakości powietrza
ze względu na stężenia berizo(a)pirenu na obszarze strefy zachodniopomorskiej (tabela 1.3).

Obszarami przekroczeń stężeń benzo(a)pirenu w strefie zachodniopomorskiej są przede
wszystkim większe miasta powiatów o dużych skupiskach ludności, w których istotny wpływ
na jakość powietrza ma emisja powierzchniowa, związana z indywidualnym ogrzewaniem
budynków przy zastosowaniu paliw stałych o niskiej jakości (mapa 1.2).

Na terenie powiatu drawskiego wskazano 3 obszary z przekroczeniem poziomu docelowego
benzo(a)pirenu: Drawsko Pomorskie, Czaplinek oraz Złocieniec (mapa 1 .2).

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy

dc — poziom docelowy
dł — poziom celu długoterminowego



Tabela 1.3. Zestawienie obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku 2021 na
obszarze województwa zachodniopomorskiego

Strefa Miejscowość Gmina Powiat

Białogard Białogard białogardzki

Bobolice Bobolice koszaliński

Chojna Chojna gryfiński

Choszczno Choszczno choszczeński

Czaplinek Czaplinek drawski

Człopa Człopa wałecki

Darłowo Darłowo sławieński

Dębno Dębno myśłiborski

Dobra Dobra łobeski

Drawsko Pomorskie Drawsko Pomorskie drawski

Goleniów Goleniów goleniowski

Gryflce Gryfice gryflcki

Gryfino Gryfino Gryfino

Kamień Pomorski Kamień Pomorski kamieński

Mirosławiec Mirosławiec wałecki

Myślibórz Myślibórz myśliborski

Pyrzyce Pyrzyce pyrzycki

Sławno Sławno sławieński

Stargard Stargard stargardzki

Świdwin Świdwin świdwiński

Świnoujście M.Świnoujście M.Świnoujście

Trzcińsko-Zdrój Trzcińsko-Zdrój gryfiński

Trzebiatów Trzebiatów gryficki

Wałcz Wałcz wałecki

Barlinek Barlinek myśliborski

strefa zachodniopomorska

Złocieniec Złocieniec drawski
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Mapa 1.2. Obszary przekroczeń benzo(a)pirenu w strefie zachodniopomorskiej, W których stwierdzone
przekroczenia zadecydowały o klasie C dla te] strefy w roku 2021

W celu poprawy jakości powietrza i dotrzymania norm określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. z 2021 r., poz. 845) 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 strefy zachodniopomorskiej, do której
należy powiat drawski Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym
Inspektoracie Ochrony Środowiska 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
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.

2$ SOLi,,
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W ocenie za rok 2021 zdiagnozowano na obszarze strefy 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, jednak tylko dla kryterium określonego nod katem ochrony
roślin. W przypadku przekroczenia dodatkowego kryterium określonego dla stężeń ozonu
(poziom celu długoterminowego) opracowanie programu ochrony powietrza nie jest
wymagane, a podejmowane działania powinny dotyczyć ograniczenia emisji prekursorów
ozonu (tlenków azotu, węglowodorów i lotnych związków organicznych). Działania te powinny
być ujęte w wojewódzkich programach ochrony środowiska.

2. WODY POWIERZCHNIOWE

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych wynika z art. 349 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.). Zgodnie
z ust. 3 i ust. 5 tego artykułu, badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów
biologicznych, fizykochemicznych, chemicznych, w tym substancji priorytetowych w matrycy
będącej wodą, a także prowadzenie obserwacji elementów hydromorfologicznych na potrzeby
oceny stąnu/potencjału ekologicznego, należą do kompetencji właściwego organu Inspekcji
Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, realizacja monitoringu wód powierzchniowych ma na celu
pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych na potrzeby planowania
w gospodarowaniu wodami i oceny osiągania celów środowiskowych przypisanych jednolitym
częściom wód powierzchniowych (JCWP), czyli oddzielnym i znaczącym elementom wód
powierzchniowych, takim jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik
wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody
przejściowe lub wody przybrzeżne.

Jednolite części wód powierzchniowych dzieli się na naturalne, dla których określa się stan
ekologiczny i stan chemiczny oraz na sztuczne (powstałe w wyniku działalności człowieka)
i silnie zmienione (ich charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie
fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka), dla których określa się
potencjał ekologiczny i stan chemiczny.

Podstawą do prowadzenia badań wód w latach 2016-2021 były: Program Państwowego
Monitoringu Srodowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020,
Strategiczny Program Państwowego Monitoringu Srodowiska na lata 2020-2025 oraz roczne
pogramy wykonawcze monitoringu wód powierzchniowych. Programy monitoringu środowiska
dla województwa zachodniopomorskiego (oraz pozostałych województw) są dostępne na
Portalu Jakości Wód Powierzchniowych — stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska dedykowanej monitoringowi wód powierzchniowych
(https://wody. gios.gov.pl/pjwp!).

Zgodnie z programem PMŚ badania jakości wód powierzchniowych realizowano poprzez
badania i pomiary wykonywane w ramach: monitoringu diagnostycznego, operacyjnego,
operacyjnego chemicznego, monitoringu badawczego oraz monitoringu obszarów
chronionych.

o Monitoring diagnostyczny obejmuje badania wskaźników biologicznych oraz
fizykochemicznych wspierających badania biologiczne (grupa 3.1-3.5). Wykonywane są
również obserwacje hydromorfologiczne. Ponadto badane jest występowanie substancji
szczególnie szkodliwych — specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych
i niesyntetycznych (grupa 3.6) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (grupa 4.1 — substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej UE, grupa 4.2
— inne substancje zanieczyszczające).
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. Monitoring operacyjny realizowany jest w odniesieniu do wszystkich jednolitych
części wód, w przypadku których uznano, w wyniku przeglądu wpływu działalności człowieka
i/lub na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego, że istnieje ryzyko nieosiągnięcia
celów środowiskowych. W ramach tego rodzaju monitoringu badane są elementy biologiczne
i fizykochemiczne.
. Monitoring operacyjny chemiczny dotyczy badania substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności substancji priorytetowych, których
źródła uwolnienia znajdują się na obszarze danej JCWP oraz te, co do których wyniki
monitoringu diagnostycznego wykazały, że występują w ilości przekraczającej środowiskowe
normy jakości.
. Monitoring badawczy realizowany jest w specyficznych sytuacjach określonych
w rozporządzeniu. Wyniki monitoringu badawczego są wykorzystywane m.in. do określenia
skutków przypadkowego zanieczyszczenia, uzupełnienia informacji o stanie wód oraz do
wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, gdy zobowiązania te wychodzą poza ramy
monitoringu diagnostycznego i operacyjnego.
. Monitoring obszarów chronionych, ma charakter uzupełniający do monitoringu
stanu JCWP (monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego). Jest on prowadzony
dla JCWP przeznaczonych:
. do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia,
. do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,

oraz JCWP występujących na obszarach:

. przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, w tym gatunków zwierząt wodnych
o znaczeniu gospodarczym,

. narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych,

. wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych.

Corocznie, na podstawie badań prowadzonych w poprzednim roku, dokonywana jest
klasyfikacja wskaźników za miniony, rok Klasyfikacja stanu ekologicznego, potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz oceny
stanu jednolitych części wód powierzchniowych dokonywana jest nie rzadziej niż co 3 lata, na
podstawie najbardziej aktualnych wyników badań z ostatnich 6 lat.

W roku 2022 przeprowadzono klasyfikację wskaźników badanych w roku 2021 oraz ocenę
stanu wód uwzględniającą klasyfikację wskaźników badanych w latach 201 6-2021, w oparciu
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych(Dz. U. z2021, poz. 1475).

Wyniki klasyfikacji i oceny w jednolitych częściach wód powierzchniowych znajdują się na
Portalu Jakości Wód Powierzchniowych CIOS (https://wody.gios.gov.pl/pjwp/).

2.1. Rzeki

Na terenie powiatu drawskiego w roku 2021 badaniami monitoringowymi objęto 6 JCWP.
Zestawienie badanych JCWP rzecznych oraz punktów pomiarowych wraz z rodzajem
realizowanego monitoringu podano w tabeli 2.1.1. oraz przedstawiono na mapie 2.1.1.

Wyniki klasyfikacji i oceny jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych
w powiecie drawskim w latach 2016-2021 zestawiono w tabeli 2.1.2.
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Tabela 2.1.1. Jednolite części wód powierzchniowych badane wpowiecie drawskim w 2021 r.

Nazwa jednolitej Nózwa punktu Kod ppk Rok
części wód reprezentatywnegó badań Rodzaj m9nitąringu

Miedznik uj. do Drawy PLO2SO1O1 0406 2021 MD, MO1. Miedznik pon. rit Skąpe —

Drawa od Studzienicy Drawa - powyżej ujścia pLo2solol 0569 2021 MO Ch~ do Drawicy Drawicy (m. Prostynia) — —

Drawica — powyżej
3. Drawica jez. Mąkowarskiego PLO2SOIO1_0571 2021 MO_Ch

(m. Mąkowary)
Kokna - ujście do Drawy PLO2SO1O1 0573 2021 MO Ch4. Kokna (m. Darskowo)

7 Korytnica - Ujście do Korytnica PLO2SO1O1_0574 2021 MO_Ch~ Drawy (m. Bogdanka)
Brzeżnicka Węgorza PLO2SO1O1_1445 2021 Mo_Ch6. Brzeżnicka Węgorza Ujście do Reskiej Węgorzy

J

?

I
~t”j~jwŹr7 Miedznlkuj. do Drawy pon. m.SkąpeL”ie±nicka.W~oj.ui”cle do

?W”*~rKokria - ujście do Drawy„(m. Darskowo)

?

„

Mapa 2.1.1. Jednolite części wód powierzchniowych rzecznych badane wpowiecie drawskim w 2021 r.

MD — program monitoringu diagnostycznego
MO — program monitoringu operacyjnego
MO_Ch — program monitoringu operacyjnego chemicznego
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JCWP Miedznik

W roku 2021 zrealizowano program monitoringu diagnostycznego oraz program monitoringu
operacyjnego. Badane były wskaźniki biologiczne, fizykochemiczne oraz substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Elementami biologicznymi klasyfikowanymi w badanej JCWP były fitobentos (Ill klasa),
makrobezkręgowce bentosowe (Ill klasa) i ichtiofauna (V klasa).

Przeprowadzone obserwacje hydromorfologiczne wskazują na I klasę badanej JCWP.

Spośród badanych wskaźników fizykochemicznych z grupy 3.1-3.5 wartości graniczne II klasy
jakości wód powierzchniowych zostały przekroczone dla ChZT-Mn, OWO, ChZT-Cr, chlorków,
azotu azotanowego, azotu azotynowego i azotu ogólnego.

Stężenia średnie badanych wskaźników fizykochemicznych z grupy 3.6 nie przekroczyły
wartości granicznych klasy li jakości wód powierzchniowych.

Spośród wskaźników chemicznych z grupy 4.1 (substancje priorytetowe) badanych
w biocie stwierdzono przekroczenia norm środowiskowych dla difenyloeterów bromowanych
i rtęci. Nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla wskaźników badanych
w matrycy wodnej.

Dla badanych innych substancji zanieczyszczających z grupy 4.2 również nie stwierdzono
przekroczeń środowiskowych norm jakości.

Ocena stanu wód wykonana w 2022 r. wykazała, że wody rzeki Miedznik w badanym punkcie
pomiarowym odznaczały się złym potencjałem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej
dobrego. Jakość wód badanej JCWP nie spełniała wymagań dobrego stanu wód.

JCWP Drawa od ~Studzienicy do Drawicy

W roku 2021 zrealizowano program monitoringu operacyjnego chemicznego. Badane były
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego — w tym substancje z grupy WWA.

Spośród wskaźników chemicznych z grupy 4.1 (substancje priorytetowe) badanych
w wodzie, stwierdzono przekroczenie norm środowiskowych jedynie dla benzo(a)pirenu.

Ocena stanu wód wykonana w 2022 r. wykazała, że wody rzeki Drawy w badanym punkcie
pomiarowym odznaczały się dobrym stanem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej
dobrego. Jakość wód badanej JCWP nie spełniała wymagań dobrego stanu wód.

JCWP Drawica

W roku 2021 zrealizowano program monitoringu operacyjnego chemicznego. Badane były
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego — w tym substancje z grupy WWA.

Spośród wskaźników chemicznych z grupy 4.1 (substancje priorytetowe) badanych
w wodzie, stwierdzono przekroczenie norm środowiskowych jedynie dla benzo(a)pirenu.

Ocena stanu wód wykonana w 2022 r. wykazała, że wody rzeki Drawicy w badanym punkcie
pomiarowym odznaczały się umiarkowanym stanem ekologicznym i stanem chemicznym
poniżej dobrego. Jakość wód badanej JCWP nie spełniała wymagań dobrego stanu wód.

JCWP kokna

W roku 2021 zrealizowano program monitoringu operacyjnego chemicznego. Badane były
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego — w tym substancje z grupy WWA.

Spośród wskaźników chemicznych z grupy 4.1 (substancje priorytetowe) badanych
w wodzie, stwierdzono przekroczenie norm środowiskowych jedynie dla benzo(a)pirenu.

Ocena stanu wód wykonana w 2022 r wykazała, że wody rzeki Kokny w badanym punkcie
pomiarowym odznaczały się dobrym stanem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej
dobrego. Jakość wód badanej JCWP nie spełniała wymagań dobrego stanu wód.
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JCWP Korytnica (ppk slużpcy ocenie stanu JCWP zlokalizowany poza granicami powiatu)

W roku 2021 zrealizowano program monitoringu operacyjnego chemicznego. Badane były
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego — substancje z grupy WWA.

Spośród wskaźników chemicznych z grupy 4.1 (substancje priorytetowe) badanych
w wodzie, stwierdzono przekroczenie norm środowiskowych jedynie dla benzo(a)pirenu.

Ocena stanu wód wykonana w 2022 r. wykazała, że wody rzeki Korytnicy w badanym punkcie
pomiarowym odznaczały się umiarkowanym stanem ekologicznym i stanem chemicznym
poniżej dobrego. Jakość wód badanej JCWP nie spełniała wymagań dobrego stanu wód.

JCWP B”zeźnicka Wegorza (ppk siużacy ocenie stanu JCWP zlokalizowany poza granicami
powiatu)

W roku 2021 zrealizowano program monitoringu operacyjnego chemicznego. Badane były
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego — w tym substancje z grupy WWA.

Spośród wskaźników chemicznych z grupy 4.1 (substancje priorytetowe) badanych
w wodzie, stwierdzono przekroczenie norm środowiskowych jedynie dla benzo(a)pirenu.

Ocena stanu wód wykonana w 2022 r. wykazała, że wody rzeki Brzeźnicka Węgorza
w badanym punkcie pomiarowym odznaczały się dobrym potencjałem ekologicznym i stanem
chemicznym poniżej dobrego. Jakość wód badanej JCWP nie spełniała wymagań dobrego
stanu wód.

Tabela 2.1.2. Wyniki klasyfikacji i oceny jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych
wpowiecie drawskim w latach 2016-2021

Elementy bIologiczne I =
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do Drawicy ekologiczny ponizej wó
dobre

Drawica fl klaZacji ______ wód
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Kotytnica 2 ~
dobry an

Brzeżn,cka Węgoiza 2 potencjal „~ >„
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2.2. Jeziora

W roku 2021 na terenie powiatu drawskiego badaniami monitoringowymi zostało objętych
27 JCWP jeziornych (mapa 2.2.1).

Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) GIOŚ przeprowadziło badania 4 jezior, w zakresie:

. monitoringu diagnostycznego reperowego —jez. Wielkie Dąbie [LWi 0726],

. monitoringu diagnostycznego — jez. Wilczkowo [LWi 0695],

. monitoringu diagnostycznego i operacyjnego — jez. Siecino [LWi 0708] i jez. Drawsko
[LWi 0684].

Pozostałe jeziora zostały objęte badaniami na zlecenie GIOŚ, przez wykonawców
zewnętrznych w zakresie występowania substancji priorytetowych w tkankach zwierząt
wodnych (badania w tzw. biocie) i/lub w zakresie stanu ichtiofauny. Ponadto w roku 2021
26 jezior powiatu drawskiego zostało objętych badaniami pod względem przekształceń
hydromorfologicznych. Jeziora
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Mapa 2.2.1. Jednolite części wód powierzchniowych jeziornych badane wpowiecie drawskim w 2021 r.



Jezioro Wielkie Dąbie

Jezioro Wielkie Dąbie (gmina Drawsko Pomorskie) zostało wyznaczone jako JCWP o kodzie
LWI 0726 i zostało zalicz one do naturalnych części wód (NAT). W roku 2021 przeprowadzono
badania wód tego akwenu w ramach corocznego monitoringu diagnostycznego reperowego.

Elementami biologicznym klasyfikowanym w tej JCWP były: fItoplankton (rok badania 2021),
a także fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe i ichtiofauna (rok badań 2020).
o wyniku klasyfikacji biologicznej zadecydował indeks ichtiofauny, który wskazywał na IV
klasę. W roku 2020 jezioro zostało również objęte badaniami w zakresie przekształceń
hydromorfologicznych, a wynik obserwacji wskazał na spełnienie kryteriów dla I klasy. Wynik
klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych badanych w roku 2021 to klasa „poniżej dobrego”.
O wyniku klasyfikacji zdecydowało niedostateczne stężenie tlenu rozpuszczonego nad dnem
w porze letniej. Z uwagi na IV klasę elementów biologicznych stan ekologiczny tego jeziora
oceniono jako słaby. Szczegółowe informacje odnośnie klasyfikacji ekologicznej zawiera
tabela 2.2.1.
Tabela 2.2.1. Wyniki klasyfikacji ekologicznej JCWP - jezioro Wielkie Dąbie, typ abiotyczny 3b (obecnie

WSd_b); status — naturalna część wód (NAT)

Zakres badań Badany element bi...ic?.,e Klasyfikacja wskaźników

Badania
biologiczne

Badania
Fizyko

chemiczne

Fitoplankton I PMI”L = 2,22 Ill klasa
ESMI =Makrofity 0,351

Fitobentos IOJ = 0,622 II klasa
Makrobezkręgowce LMI = 0,729

bentosowe I
LFI_EN =Ichtiofauna 0,19

KLASYFIKAcJA BIOLOGICZNA IV klasa

OBSERWACJE HYDROMORFOLOGICZNE „ 1 pkt - I klas

Wskaźniki
wspierające

badania
biologiczne

Specyficzne
zanieczyszczenia

syntetyczne i
niesyntetyczne

Wartości
średnie

Wartości
średnie

KLASYĘIKACJA WSKAŹNIKÓW
FIzyKÓcHEMICzNyCH”

STAN .EKOLOGIĆZNY

Widzialność krążka
Secchiego
Przewodność elektrolityczna
Koncentracja azotu
ogólnego
Koncentracja fosforu
ogólnego
Tlen rozpuszczony nad dnem 2,3 m” 0211
w_porze_letniej _________

aldehyd mrówkowy, As, Ba,
B, AI, Ag, B, Co, Cr, Cu, Mo,
Sb, Se, Sn, Ti, TI, V, Zn,
indeks fenolowy, indeks
olejowy, cyjanki wolne,
cyianki związane, Be

Nie stwierdzono
fluorki przekroczenia

wartości granicznych
dla stanu dobrego

PONIŻEJ STANU DOBREGO

III klasa

II klasa

IV klasa

1,21 m

296 mSicm

1,22 mg Nil

0,069 mg Pll

S n „ni
O wszy I

ę pon
g ni
oz Iiiśc
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W ramach monitoringu diagnostycznego przeprowadzono kompleksowe badania
występowania priorytetowych substancji zanieczyszczających badanych w wodzie
z częstotliwością 12 razy w roku. O wyniku klasyfikacji chemicznej zadecydowały
ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu i benzo(g,h,i)perylenu.

Z uwagi na słaby stan ekologiczny oraz wynik klasyfikacji chemicznej (poniżej dobrego) ogólny
stan wód JCWP jezioro Wielkie Dąbie oceniono jako zły (tabela 2.2.2).

Tabela 2..2.2. Stan wód JCWPjezioro Wielkie Dąbie

WskaźnikKlasyfikacjaLp. Nazwa jeziora stanu decydujący o klasie Klasyfikacja stanu Ocena stanu
stanu chemicznego JCWPekologicznego

ekologicznego

T Wielkie Dąbie IV klasa Indeks ichtiofauny poniżej dobrego ZŁY

Jezioro Wilczkowo

Jezioro Wilczkowo (gmina Złocieniec) zostało wyznaczone jako JCWP o kodzie LWi 0695 i
zostało zaliczone do naturalnych części wód (NAT). W roku 2021 badania tego akwenu
przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego.

Elementami biologicznym klasyfikowanym w tej JCWP były: fitoplankton, fitobentos, makrofity,
makrobezkręgowce bentosowe oraz ichtiofauna. O wyniku klasyfikacji biologicznej
zadecydowały wszystkie ww. indeksy, które wskazywały na II klasę. Jezioro zostało również
objęte badaniami w zakresie przekształceń hydromorfologicznych, a wynik obserwacji wskazał
na spełnienie kryteriów dla I klasy. Wynik klasyfikacji badanych wskaźników
fizykochemicznych spełnił standardy stanu dobrego. Z uwagi na II klasę elementów
biologicznych stan ekologiczny tego jeziora oceniono jako dobry. Szczegółowe informacje
odnośnie klasyfikacji ekologicznej zawiera tabela 2.2.3.

Tabela 2.2.3. Wyniki klasyfikacji ekologicznej JCWP - jezioro Wilczkowo, typ abiotyczny 2a (obecnie
WSm a); status — naturalna część wód (NAT)

Badany element bi..”,,ó Klasyfikacja wskaźników

I Fitoplankton PMPL = 1,70 I II klasa

Makrofity ESMI = 0,615 Ii klasa
Badania Fito~ntos I ioj = 0,659 I II klasa

biologiczne Makrobezkręgowce I LMI = 0,631 ! II klasa

bentosowe I
LFI_EN= IIchtiofauna II klasaI 0,67 I

KLASYFIKACJA BIOLOGICZNA II klasa

OBSERWACJE~HYDROMORFOLOGICZNE 5 pkt - k asa
Widzialność krążka
Secchiego
Przewodność
elektrolitycznaWskaźniki Koncentracja azotuwspierające badania ogólnego

biologiczne
Badania Koncentracja fosforu
fizyko- ogólnego

chemiczne Nasycenie hypolimnionu brak klasyfikacji
tlenem w porze letniej

I aldehyd mrówkowy, As, Ba,
Specyficzne B, Al, Ag, B, Co, Cr, Cu,

zanieczyszczenia Wartości I Mo, Sb, Se, Sn, Ti, TI, V.
syntetyczne i średnie I Zn, indeks fenolowy, indeks

niesyntetyczne I olejowy, cyjanki wolne,
I cyjanki związane, Be

Wartości
średnie

2,6 m

261 mS/cm

0,88 mg N/l

Su ncji ni

v ni stęże o
grniyozna lośi
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Zakres Indeksy Klasyfikacja wskaźnikówBadany elementbadań biologiczne
I Nie stwierdzono

fluorki I przekroczenia
I wartości granicznych

~_dla_stanu dobrego
KLASYFIKACJA WSKAŹNIKÓW STAN DOBRYFIZYKOCHEMICZNYCH

STAN EKOLOGICZNY DOBRY

W ramach monitoringu diagnostycznego w roku 2021 przeprowadzono kompleksowe badania
występowania priorytetowych substancji zanieczyszczających, które obejmowały wskaźniki
badane w wodzie z częstotliwością 12 razy w roku oraz wskaźniki badane w biocie (tkanki ryb
lub mięczaków —jednorazowy pobór próbek). Klasyfikacja wskaźników chemicznych wykazała
ponadnormatywne stężenia difenyloeterów bromowanych i rtęci w tkankach ryb.

Z uwagi na stan chemiczny poniżej dobrego ogólny stan wód JCWP jezioro Wilczkowo
oceniono jako zły (tabela 2.2.4).

Tabela 2.2.4. Stan wód JCWP jezioro Wilozkowo objętej monitoringiem diagnostycznym w roku 2021

I Klasyfikacja I I
~ l:p. Nazwa stanu I II Wskaźnik decydujący o klasie I Klasyfikacja stanu Ocena stanu jcwp I
~ jeziora I I stanu ekologicznego I chemicznego II ekologicznego I I I

~ 1 Wilczkowo II klasa Wszystkie indeksy biologiczne poniżej dobrego I
Jezioro Siecino

Jezioro Siecino (gmina Złocieniec) zostało wyznaczone jako JCWP o kodzie LWi 0708 i
zostało zaliczone do naturalnych części wód (NAT). W roku 2021 badania tego akwenu
przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego.

Elementami biologicznym klasyfikowanym w tej JCWP były: fitoplankton, fitobentos, makrofity,
makrobezkręgowce bentosowe (rok badań 2021) oraz ichtiofauna (rok badań 2020). 0 wyniku
klasyfikacji biologicznej zadecydowały indeksy makrofitowy, makrobezkręgowców
bentosowych oraz ichtiofauny, które wskazywały na II klasę. Jezioro zostało również objęte
badaniami w zakresie przekształceń hydromorfologicznych, a wynik obserwacji wskazał na
przekroczenie kryteriów dla I klasy. Wynik klasyfikacji badanych wskaźników
fizykochemicznych spełnił standardy stanu dobrego. Z uwagi na II klasę elementów
biologicznych stan ekologiczny tego jeziora oceniono jako dobry. Szczegółowe informacje
odnośnie klasyfikacji ekologicznej zawiera tabela 2.2.5.

Tabela 2.2.5. Wyniki klasyfikacji ekologicznej JCWP - jezioro Siecino, typ abiotyczny 2a (obecnie
WSm_a); status — naturalna część wód (NAT)

Badany element bi. ..iJ,ie Klasyfikacja wskaźników

I Fitoplankton I PMPŁ = 0,14
ESMI= IMakrolity II klasa

Badania I 0,576
biologiczne Fitobentos I Oj = 0,834 I klasa

I Makrobezkręgowce I LMI = 0,714
I bentosowe i

Ichtiofauna LFI+ = 0,74 II klasa

KLASYFIKACJA BIOLOGICZNA II klasa

OBSERWACJE HYDROMORFOLOGICŻNE 18 pkt-II klasa
Badania Wskaźniki
fizyko- wspierające Wartości Widzialność krążka Secchiego

Przewodność elektrolitycznachemiczne badania biologiczne

I klasa

II klasa

196 mS/cm
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Zakres Badany elemónt Indek& . Klas9tikacja wskaźników
badań bi. . . iczne

Koncentracja azotu ogólnego
Koncentracja fosforu ogólnego
Nasycenie hypolimnionu
tlenem w porze letniej
As, Ba, B, Al, Ag, B, Co, Cr,
Cu, Mo, Sb, Se, Sn, Ti, TI, V.
Zn, indeks fenolowy, indeks

Specyficzne olejowy, cyjanki wolne, cyjanki
zanieczyszczenia Wartości związane, Be

syntetyczne i średnie
niesyntetyczne aldehyd mrówkowy, fluorki

0,81 mg N/l

33,8 %

t ii
wy. — ylie

. iM niż
gra L

eznacza ro C

Nie stwierdzono
przekroczenia
wartości granicznych
dla stanu dobrego

KLASYFIKACJA WSKAŹNIKÓW STAN DOBRY
FIZYKOCHEMICZNYCH

STAN EKOLOGICZNY DOBRY

W ramach monitoringu diagnostycznego w roku 2021 przeprowadzono kompleksowe badania
występowania priorytetowych substancji zanieczyszczających, które obejmowały wskaźniki
badane w wodzie z częstotliwością 12 razy w roku oraz wskaźniki badane w biocie (tkanki ryb
lub mięczaków —jednorazowy pobór próbek). Klasyfikacja wskaźników chemicznych wykazała
ponadnormatywne stężenia difenyloeterów bromowanych i rtęci w tkankach ryb.
Z uwagi na stan chemiczny poniżej dobrego ogólny stan wód JCWP jezioro Siecino oceniono
jako zły (tabela 2.2.6).
Tabela 2.2.6. Stan wód JC WP jezioro Siecino objętej monitoringiem diagnostycznym w roku 2021

Klasyfikacja Ocena
Lp. Nazwa Wskaźnik decydujący o klasie stanu Klasyfikacja stanu

stanujeziora stanu ekologicznego chemicznego
ekologicznego

Indeksy makrofitowy, makrobezkręgowców .. .Siecino II klasa bentosowych i ichtiofauny po~”i~j dobrego ZŁY

Jezioro Drawsko

Jezioro Drawsko (gmina Czaplinek) zostało wyznaczone jako JCWP o kodzie LW10684 i
zostało zaliczone do naturalnych części wód (NAT). Badania jeziora Drawsko przeprowadzono
w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego.
Elementami biologicznym klasyfikowanym w tej JCWP były: fitoplankton, fitobentos, makrofity,
makrobezkręgowce bentosowe (rok badań 2021) oraz ichtiofauna (rok badań 2020). 0 wyniku
klasyfikacji biologicznej zadecydowały indeksy litobentosowy i makrofitowy, które wskazywały
na Ill klasę. Jezioro zostało również objęte badaniami w zakresie przekształceń
hydromorfologicznych, a wynik obserwacji wskazał na przekroczenie kryteriów dla I klasy.
Wynik klasyfikacji badanych wskaźników fizykochemicznych spełnił standardy stanu dobrego.
Z uwagi na Ill klasę elementów biologicznych stan ekologiczny tego jeziora oceniono jako
umiarkowany. Szczegółowe informacje odnośnie klasyfikacji ekologicznej zawiera tabela
2.2.7.



Tabela 2.2.7. Wyniki klasyfikacji ekologicznej JCWP - jezioro Drawsko, typ abiotyczny 2a (obecnie
WSm_a); status — naturalna część wód (NAT)

Zakres „ Indeksy
badań Badany element bi. • .iczne Klasyfikacja wskaźników

I PMPL= I
I klasaFitoplankton I 0,82 I

I ESMI= I
Makrofity 0,393 I III klasa

Badania I
biologiczne I Fitobentos I IOJ = 0,493 I Ill klasa

I Makrobezkręgowce I II LMI=0,658
bentosowe I
Ichtiofauna LFI+ = 0,91 1 klasa

KLASYFIKACJA BIOLOGICZNA Ill klasa

OBSERWACJEHYDROMORFOLOGICZNE 25 pkt - Il klasa

Wskaźniki
wspierające

badania
biologiczne

Specyficzne
zanieczyszczenia
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UMIARKOWANY

W ramach monitoringu diagnostycznego w roku 2021 przeprowadzono kompleksowe badania
występowania priorytetowych substancji zanieczyszczających, które obejmowały wskaźniki
badane w wodzie z częstotliwością 12 razy w roku oraz wskaźniki badane w biocie (tkanki ryb
lub mięczaków —jednorazowy pobór próbek). Klasyfikacja wskaźników chemicznych wykazała
przekroczenia wartości granicznych dla stężeń średnich rocznych dla 1 substancji badanej
w wodzie — benzo(a)pirenu oraz ponadnormatywne stężenia difenyloeterów bromowanych
i rtęci w tkankach ryb.

Z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego ogólny stan
wód „JCWP jezioro Drawsko oceniono jako zły (tabela 2.2.8).

Wskaźnik decydujący .
. Klasyfikacja stanu

o klasie stanu . Ocena stanu JCWP
. chemicznegoekologicznego

Tabela 2.2.8. Stan wód JC WP jezioro Drawsko

Ill klasa Indeks makrofitowy
i fitobentosowy

klasyfikacja
Lp. Nazwa stanu

jeziora ekologicznego

poniżej dobrego



Badania substancji priorytetowych w tkankach zwierząt wodnych (biota)

Badania występowania substancji priorytetowych w biocie zostały przeprowadzone centralnie
przez wykonawcę zewnętrznego. Zakres badań obejmował 11 wskaźników: difenyloetery
bromowane (BDE), fluoranten, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, rtęć, benzo(a)piren,
dikofol, kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), dioksyny, heksabromocyklododekan,
heptachlor. Fluoranten oraz benzo(a)piren badano w tkankach mięczaków (małże i ślimaki),
a występowanie pozostałych substancji w tkankach ryb (tabela 2.2.9).

Tabela 2.2.9. Wynik badań substancji priorytetowych biocie w roku 2021

L.p Nazwa JCWP Kod JCWP Przekroczenie środowiskowych norm
jeziornej jeziornej jakości w zakresie

1 Czaple LW20846 BDE, rtęć
2 Kańsko LWi 0723 BDE
~ Krosino LWI 0694 BDE, rtęć
~ Siecino LWi 0708 BDE, rtęć
~ Pławno LWi 0685 BDE, rtęć
6 Szerokie LWi 0750 BDE, rtęć, heptachior
~ Drawsko LWI 0684 BDE, rtęć
~ Nilczkowo LWi 0695 BDE, rtęć

Badania przeprowadzono w 10 jeziorach, łącznie z jeziorami Wilczkowo, Drawsko i Siecino
objętymi przez CLB (odział w Szczecinie) monitoringiem diagnostycznym. We wszystkich
badanych jeziorach stwierdzono przekroczenie norm środowiskowych (EQS) dla
difenyloeterów bromowanych (BDE). Ponadto w 9 jeziorach stwierdzono ponadnormatywne
stężenia rtęci, a w 2 heptachloru. Ogólny stan wszystkich jcwp jeziornych badanych w biocie
oceniono jako zły z uwagi na wynik klasyfikacji chemicznej (poniżej dobrego).

Badania ichtiofauny

Monitoring ichtiofauny jeziornej został przeprowadzony przez wykonawcę zewnętrznego.
W roku 2021 wykonano badania stanu ichtiofauny w 2 jeziorach występujących na terenie
powiatu drawskiego: Prosino [LWi 0681] i Wilczkowo [LWi 0695]. W przypadku jeziora Prosino
stwierdzono bardzo dobry stan ichtiofauny (wartość indeksu LFI_EN = 0,82 — I klasa), a w
przypadku jeziora Wilczkowo, badanego kompleksowo przez CLB w ramach monitoringu
diagnostycznego, dobry stan ichtiofauny (wartość indeksu LFI_EN = 0,67 — II klasa).

Obserwacje hydromorfologiczne

Na terenie powiatu drawskiego w roku 2021 obserwacjami przekształceń
hydromorfologicznych objęto 21 JCWP jeziornych. Dla 7 jezior nie zostały spełnione standardy
dla I klasy. Wyniki obserwacji hydromorfologicznych zamieszczonowtabeli 2.2.10.

Tabela 2.2.10. Wyniki obserwacji hydromorfoiogicznych jezior powiatu drawskiego prowadzonych
wroku 2021.

L.p Nazwa JCWP Kod „JCWP Spełnione kryteria dla I klasy
1 Czaple LW20846 NIE
2 Czaplino LWi 0689 NIE
3 Kańsko LW10723 TAK
4 Krosino LWi 0694 TAK
5 Siecino LWi 0708 NIE
6 Dołgie LWI 0706 TAK
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L.p Nazwa „JCWP Kod .JCWP Spełnione kryteria dla I klasy
7 Krzywe Dębsko LWI 0751 TAK
8 Ostrowiec LWi 0705 TAK
9 Pławno LWi 0685 NIE

10 Szerokie LWI 0750 TAK
11 Businowskie Duże LWi 0615 TAK
12 Drawsko LWi 0684 NIE
13 Gągnowo LW20824 TAK
14 Giżno LWi 0738 NIE
15 Głębokie LWi 0732 TAK
16 Jelenie LW10721 TAK
17 Niewlino LW10597 NIE
18 Ostrowiec LW20843 TAK
19 Prosino LWi 0681 TAK
20 Nilczkowo LWI 0695 TAK
21 Zarańsko LW20820 TAK

WODY PODZIEMNE

W roku 2021 na terenie powiatu drawskiego nie prowadzono badań jakości wód podziemnych
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

4. HAŁAS

W roku 2021 na terenie powiatu drawskiego wykonano pomiary hałasu komunikacyjnego
w miejscowości Czaplinek.

Pomiary hałasu drogowego wykonano w 3 punktach pomiarowych:

— ul. Wałecka (53°33”06.2”N, 16°14”23.3”E),
— ul. Polna (53°33”58.2”N, 1 6°1 3”50. 1 „E),
— ul. 7-go kołobrzeskiego Pułku Piechoty (53°33”36.3”N, 16°14”07.5”E).

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 wykorzystano 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 Czaplinka w roku 2021
Średni ruch Liczba pojazdów Liczba pojazdów

Lp Lokalizacja punktu pomiarowego lekkich (szt 124hJ ciężkich (sztl24h]

1 ul. Walecka, czaplinek 2519 2103 415

2 ul. Polna, czaplinek 2117 1603 513

3 ul. 7-go Kolobrzeskiego Pulku Piechoty czaplinek 2581 1707 874

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 LAeqN tj. równoważny poziom
dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22°° do godz. 6°°). Wyniki
równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia LACqD i nocy LAeqN przedstawiono w tabeli 4.2.

18



Tabela 4.2. Zestawienie wyników pomiarów dobowych monitoringu hałasu drogowego na terenie
Czaplinka w roku 2021

N Lokalizacja czas Data LA~ Po Wartość Wielkość
drogi ~ Miejscowość Rodzaj terenu odn,esienia pomiaru korekc,e do zera przekroczenia [dBl

Czapisnek
1305 2021 64,8 brak przekroczenia

Czaplinek Dzien 16h 1405 2021 648 65 brak przekroczenia
ul 7-go Tereny 1505 2021 633 brak przekroczenia

S 20 Kołobrzeskiego Czaplinek rekreacyjno 1305 2021 585 25
Pułku Piechoty, wypoczynkowe Noc 8h 1405 2021 59,7 56 3,7

zap me 1505 2021 53.8 brak przekroczenia

06052021 645 3,5
0705 2021 647 3,7

Tereny Ozmenl6h 08052021 634 61 2,4
Czapłmnek.uł zabudowy 09 05 2021 64,9 3,9DW 163 Polna, Czapimnek Czapłmnek mieszkaniowej 0605 2021 56,9 0,9

jednorodzinnej 0705 2021 57,7 1,7
Noc 8h 08 05 2021 54 56 brak przekroczenia

09052021 569 0,9

Analiza wyników równoważnego poziomu hałasu dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600
do godz. 1800) LAeqD (tabela 4.2), wskazuje na przekroczenia dopuszczalnego poziomu
dźwięku tylko wjednym punkcie pomiarowym przy Ul. Polnej w Czaplinku (od 2,4 do 3,9 dB).

Dla wskaźnika LAeqN, (tabela 4.2) rozmienianego jako równoważny poziom hałasu dla pory
nocy (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600), przekroczenia dopuszczalnego poziomu
dźwięku wynoszą:

. przy ul. 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty (Czaplinek) od 2,5 do 3,7 dB,

. przy ul. Polnej (Czaplinek) od 0,9 do 1,7 dB.

W oparciu o pomiary, powtarzane trzy razy w roku (w porach: wiosennej, letniej i jesiennej),
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. 22°° do godz. 6°°),

- L~ - wyznaczone wciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumiane jako przedział czasu
od godz. 22°° do godz. 6°°).

Powyższe wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie
ochrony środowiska przed hałasem. Wyznaczone zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN

(Dz. U.2020.1018) a ich wyniki przedstawiono wtabeli 3.

Należy zaznaczyć, iż ochroną akustyczną objęte są tylko
wskazane w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014
względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje
rekreacyjne, szpitale).

Opierając się na wynikach pomiarów równoważnych poziomów hałasu drogowego mierzonych
w określonych porach roku (tabela 4.3), w punkcie pomiarowym na ul. Wałeckiej wyznaczono
wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku: poziomu dzienno-wieczorno-nocnego
— LDWN oraz nocnego — LN. Obliczony poziom dźwięku w obydwu porach wykazał przekroczenia
wartości dopuszczalnych. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku wynoszą: 2,8 dB
w odniesieniu do wskaźnika LDWN oraz 2,5 dB dla wskaźnika LN.

określone rodzaje terenów,
czerwca 2007 r. w sprawie
r., poz. 112), wyróżnione ze

(np. tereny zamieszkałe,
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Tabela 4.3. Zestawienie wyników długookresowych średnich poziomów dźwięku na terenie Czaplinka
wroku 2021

Obliczony

Lokalizacja Wyniki pomiarów ~dB poziom Wartość Wielkość
Nr drogi punktu Miejscowość Rodzaj Data diugookreso dopuszczalna pizekroczenia

pomiarowego terenu pomiaru WY [dB] [dBJ (dB]

DzIeń Wieczór Noc Low,. L.. Law,. L.. Law,. Li.

~ 25032021 67,5 683 60,7
~ 26032021 67,4 666 61,7

„~ 27032021 66,6 672 612
„ 26032021 64,6 665 60,6
~ ~ ~„ 07082021 689 668 62,2

DW163 ~. 5, 08082021 68,7 678
.~ o~ 00082021 692 676 ~5 705 618 68 59 25 2,8

~ „ 10082021 68,7 65 61,9
N N 16092021 686 663 61,9

c 17092021 692 666 62,8

! 18092021 69 668 59
19092021 68 66,4 611

5. PEM

Zgodnie ze Strategicznym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2020-
2025 i Programem wykonawczym monitoringu pól elektromagnetycznych na 2021 r.,
Centralne Laboratorium Badawcze CIOS Oddział w Szczecinie w 2021 roku wykonało pomiary
pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu drawskiego w 4 punktach pomiarowych.

W 2021 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie określające zakres pomiarowy.
Pomiary wykonane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15
grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych wśrodowisku (Dz.U. 2020 poz. 2311). W roku 2021 pomiary
monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych na terenie powiatu drawskiego wykonano
łącznie w 4 punktach pomiarowych (tabela 5.1):

1. W ramach stałej sieci monitoringu w 3 punktach:

. Złocieniec, ul. B Warszawy

. Kalisz Pomorski, ul. T. Kościuszki

. Czaplinek, ul. Wałecka

2. W ramach monitoringu badawczego w 1 punkcie w miejscowości Wierzchowo.

Wynikiem pomiarów była średnia arytmetyczna z półgodzinnego pomiaru prowadzonego
w sposób ciągły oraz wyliczona wartość wskaźnika poziomu emisji WM& zgodnie
z załącznikiem 3 pkt. 2 ust. 5 do rozporządzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15
grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 2311).

Poniżej w tabeli 5.1 przedstawiono szczegółowe zestawienie danych z wykonanych pomiarów
w roku 2021 na terenie powiatu drawskiego.

WMe oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej
elektrycznej pola, która liczonajest na podstawie maksymalnej wartości chwilowej (Emax), uzyskanej wtrakcie pomiarów w sposób określony
w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w spro wie sposobów sprowdzonia dopuszczoinych poziomów pól
elektromognetycznych wśrodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).
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Tabela 5. 1. Zestawienie wyników pomiarów monitoringowych PEM w roku 2021 na terenie
powiatu drawskiego

Współrzędne średnia

L Lokalizacja punktu Rodzaj geograficzne arytmetyczna Niepewność WMepomiarowego monitoringu punktu zmierzonych pomiaru z obliczeń
pomiarowego wartości (Vim]

Złocieniec, 16 0089,1 ul B. Warszawy monitoring stały 53 5342 1,12 0,59 0,07

2 Kalisz Pomorski, monitoring stały 15 9067, * * *Ul. T Kosciuszki 53.2973

~ Czaplinek, monitoring stały 16.2379 073 038 005ul Wałecka 53 5540 „ „ „

4 Wierzchowo 0,52 0,27 0,04
* Wartości zmierzone poniżej dolnego progu oznaczalności sondy

Od 2020 roku nastąpiła znacząca zmiana przepisów określających dopuszczalne poziomy
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów ich sprawdzania. Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019r., poz. 2448) wprowadzone zostały nowe,
wyższe poziomy. Tym samym obowiązująca wartość dopuszczalna poziomów PEM dla
częstotliwości objętych badaniami w ramach monitoringu wynosi od 28 VIm do 61 V/m.

Pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wykonane w 2021 roku
w 4 punktach pomiarowych na terenie powiatu drawskiego wykazały, że zmierzone wartości
były znacznie poniżej wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych wśrodowisku(Dz.U. z 2019r., poz. 2448).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448) oraz rozporządzeniu Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020r. poz.258)
na terenie powiatu drawskiego uznaje się za dotrzymane. Udokumentowano, że żadna
z wartości wskaźnikowych (wskaźnik poziomu emisji WMe) nie przekroczyła wartości 1.
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