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Wprowadzenie 

Wody podziemne stanowią prawie 97% zasobów pitnych Ziemi. Powstają one 

głównie na skutek wsiąkania w podłoże wód pochodzących z opadów atmosferycznych oraz 

tych znajdujących się na powierzchni. Gdy migrują w głąb woda napotyka warstwę skał 

nieprzepuszczalnych, jak gliny czy iły, zaczyna stopniowo gromadzić się między ziarnami 

osadów, w szczelinach, nasycając grunt             i tworzy warstwę wodonośną. W Polsce 

zasoby wód podziemnych szacuje się na 5000km3. Na większości obszarów, wody 

powierzchniowe nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb społecznych czy 

gospodarczych, dlatego dochodzi na nich do eksploatacji wód podziemnych. Do tego celu 

wykonuje się otwory wiertnicze, zwane badawczo-eksploatacyjnymi. Ujmowane wody 

podziemne, muszą spełniać wymogi, pod względem jakościowym jak i ilościowym, zgodne                    

z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska.                 

W związku z tym, prowadzone są badania monitoringowe, pozwalające na prognozowanie                              

i zapobieganie jakimkolwiek zmianom w jakości wód podziemnych. Skład chemiczny tych 

wód kształtowany jest nie tylko przez warunki naturalne, procesy zachodzące w środowisku, 

litologię warstwy wodonośnej, od rodzaju środowiska skalnego, ale również od działalności 

człowieka. 

 Negatywne oddziaływanie człowieka na wody podziemne nazywamy antropopresją. 

Polega to na nieumyślnym lub konsekwentnym zanieczyszczeniu środowiska poprzez emisję 

zanieczyszczeń, lub poprzez zapoczątkowanie procesów w naturalnym środowisku wód. W 

wyniku wielu procesów mających miejsce w różnych gałęziach przemysłu, w komunikacji, 

rolnictwie czy nawet gospodarce komunalnej, powstają liczne substancję szkodliwe, które 

przedostają się do warstw wodonośnych wraz w infiltrującymi opadami, wodami 

powierzchniowymi, czy też bezpośrednio poprzez otwory wiertnicze. Substancje te 

nazywane są zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Człowiek również wpływa na procesy 

zachodzące wewnątrz gleby. Nawet najmniejsze oddziaływanie z zewnątrz, może 

powodować zanieczyszczenie struktur skalnych. Ponadto okna hydrogeologiczne, stanowić 

mogą strefę poprzez którą, do ujmowania warstwy wodonośnej dostają się naturalne 

składniki, zwane zanieczyszczeniami geogenicznymi, co w konsekwencji skutkuje wzrostem 

stężeń poszczególnych substancji, w porównaniu do naturalnego tła hydrogeologicznego. Do 

związków tych zaliczamy między innymi związki azotowe, siarczany, jony chlorkowe, jony 

metali niezbędnych w środowisku, jak i tych toksycznych, zwanych metalami ciężkimi. Do 

substancji tych, zaliczane są również liczne grupy wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych. W profilu geologicznym, mamy do czynienia również z samoczynnym 

zanieczyszczeniem wód w sposób geogeniczny, poprzez zjawisko ascencji, czyli podsiąkania 

wód zasolonych z głębi, do warstwy wodonośnej. Wszystkie powyższe czynniki, w mniejszym 

bądź większym stopniu wpływają na ukształtowanie jakości wody, zarówno pod względem 

chemicznym, fizycznym jak i organoleptycznym. Dlatego, tak ważna jest kontrola wód oraz 

poszukiwanie źródeł zanieczyszczeń, w celu ich minimalizacji a nawet likwidacji, tak aby 

każdy człowiek, miał możliwość korzystania z dobrej jakościowo wody pitnej.  
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1. Skład zespołu roboczego (moduł 1) 

 

Skład zespołów ds. opracowania Planów Bezpieczeństwa Wody powinien być odpowiednio 

dobrany do poszczególnego etapu systemu zaopatrzenia w wodę, tak aby poszczególni 

członkowie mogli wesprzeć merytorycznie prace zespołu. Proponowany skład zespołów 

roboczych  (w trakcie rejestracji) zestawiono poniżej. 

 

• „Wodociągi Słupsk”  Sp. z o.o. 

• Referat Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Wydziału Organizacji Urzędu 
Miejskiego w Słupsku 

• Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku 

• Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Słupsku 

• Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Słupsk 

• Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Delegatura w Słupsku 

• Oddział Doradztwa Rolniczego Delegatura w Słupsku 

• Lokalni hydrogeolodzy 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku  
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2. Opis obszaru zasilania ujęć wód podziemnych (moduł 2) 

Miasto Słupsk położone jest  w północnej części Polski, a dokładnie na 54°28’ długości 

północnej   i 17°02’ szerokości wschodniej. Jego tereny znajdują się na Pobrzeżu Słowińskim 

oraz Równinie Słupskiej, która zalicza się do mezoregionu Pobrzeża Koszalińskiego. Miasto 

oddalone jest od Morza Bałtyckiego zaledwie o 18 km. Przepływa przez nie rzeka Słupia. 

Słupsk ma status powiatu grodzkiego, a otoczony jest powiatem słupskim. Jego powierzchnia 

stanowi 43 km2, w skład której wchodzą: 

- obszary zabudowane i zurbanizowane 19,7km2, 

- grunty leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione 5,9 km2 

- użytki rolne 16,4 km2 

- nieużytki 0,5 km2.  

Na terenie miasta Słupska znajdują się dwa ujęcia wody „Westerplatte” i „Legionów” oraz 

jedno ujęcie poza granicami miasta w wsi Głobino.   

Ujęcie „Legionów” znajduję się w zachodnio-północnej części miasta przy ulicy Legionów 

Polskich. Na ujęcie tym odwiercona tylko jedna studni głębinowo.  

Ujęcie wody „Westerplatte” zlokalizowane w pasie ulic Ks. Brzózki, Racławicka, 

Sułkowskiego, Westerplatte i Kozietulskiego jest podstawowym źródłem zaopatrzenia w 

wodę aglomeracji Słupsk. Pobór wody z tego ujęcia stanowi blisko 50% ogólnej produkcji 

wody.   

Ujęcie wody „Głobino” zlokalizowane jest we wsi Głobino. Jest to wieś oddalona od Słupka o 

około 7 km na południowy wschód. Roczna produkcja z tego ujęcia stanowi blisko 50% 

ogólnej produkcji wody.  

 

Rysunek 1 Obszar zasilania ujęć wody „Westerplatte” (kolor zielony) i „Głobino” (kolor 
niebieski) dla miast Słupska i Kobylnicy 
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Na podstawie wieloletniego monitoringu osłonowego prowadzonego przez spółkę 

„Wodociągi Słupsk” oraz na podstawie dostępnych dokumentacji hydrogeologicznej 

określono obszar spływu wód podziemnych z powierzchni terenu do użytkowych warstw 

wodonośnych ujęć wody „Westerplatte” i „Głobino”.  Obejmuje on teren o powierzchni 

około 100 km2 i leży w obrębie trzech gmin: Gminy Słupsk (54%), Gminy Dębnica Kaszubska 

(30%) i Gminy Damnica (11%) oraz miasta Słupska (5%).  

 

Rysunek 2 Podział administracyjny terenu zlewni ujęć wody dla miasta Słupska 
 

2.1. Charakterystyka obszaru zlewni ujęć wody a jakość wód podziemnych 

Zagrożenia wód podziemnych rozumiane są jako możliwe zanieczyszczenia wody, 

bądź zmniejszenie jej zasobów w porównaniu do warunków naturalnych. Zmiany te 

najczęściej zachodzą na skutek pośredniej lub bezpośredniej działalności człowieka 

(zanieczyszczenia antropogeniczne) oraz przez czynniki naturalne, zwane geogenicznymi. 

Zagrożenie zmian jakości wód podziemnych za sprawą czynników geogenicznych, pochodzą 

zazwyczaj z otoczenia lub profilu geologicznego warstwy wodonośnej. Związane są one m.in. 

z genezą wód, budową geologiczną i procesami zachodzącymi w otoczeniu ujęcia wody 

podziemnej. Pod pojęciem zanieczyszczeń antropogenicznych rozumie się wprowadzenie do 

środowiska naturalnego wód  podziemnych, substancji lub czynników, które skutkują 

negatywnym oddziaływaniem. Wyróżnić tu można dwa rodzaje działań, niezamierzone, jak 

na przykład różnego rodzaju awarię (nieszczelna kanalizacja, uszkodzone zbiorniki) oraz 

zamierzone, czyli celowe działanie, m.in. górnictwo, przemysł, rolnictwo, transport oraz 

gospodarkę odpadami.  

Naturalną cechą wód podziemnych, jest więc ich podatność na zanieczyszczenia, co 

rozumiane jest jako zdolność migracji substancji z powierzchni terenu do warstwy 
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wodonośnej. Dlatego też, wyróżnia się podatność właściwą, zależną od budowy i warunków 

hydrogeologicznych, oraz podatność specyficzną. Składa się na nią rodzaj substancji 

zanieczyszczającej, jej stężenie, jak         i charakter źródła zanieczyszczenia. Ognisko 

zanieczyszczeń przeważnie znajduje się na powierzchni ziemi, wówczas następuje wsiąkanie 

substancji zanieczyszczających, ale zdarza się także pod warstwą wodonośną, gdzie dochodzi 

do podsiąkania, czyli ascencji wód zanieczyszczonych z niższych warstw.  

Wyróżnia się następujące źródła zanieczyszczeń: 

• źródła obszarowe – zanieczyszczenia dostarczane są na dużym obszarze, np. obszary 
rolnicze, składowiska odpadów itp. 

• źródła punktowe – dostarczanie zanieczyszczeń w jednym punkcie, np. zrzuty 
ścieków, 

• źródła liniowe – zanieczyszczenie odbywa się w wzdłuż pewnej linii, np. w transporcie 
spływ zanieczyszczeń z drogi.  

 

 
Rysunek 3 Zagrożenia wód podziemnych 
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 Obszary rolnicze 

 

Rysunek 4 Obszary rolnicze występujące w strefie zasilania ujęć wód podziemnych 
 

Powiat słupski położony jest na obszarach gleb dobrej jakości, w wysokim stopniu 

wykorzystanych rolniczo. Jak wynika z powyższej ilustracji obszary rolnicze stanowią większą 

część obszaru spływu wód opadowych i powierzchniowych do warstw wodonośnych ujęć 

wody aglomeracji Słupsk. Tereny zurbanizowane Miasta Słupska nie stanowią obecnie 

ośrodka przetwórstwa rolniczego.  

Działalność rolnicza wywiera bardzo silną presję na jakość i ilość wody głębinowych.  

Intensywne nawożenie mineralne, organiczne zarówno stałe jak i płynne, stosowanie 

pestycydów i środków ochrony roślin, nie przestrzeganie zasad ‘Dobrej praktyki rolniczej’ 

może powodować migrację zanieczyszczeń do wód głębinowych (np. azotanów). Z kolej 

nadmierne nawadnianie może powodować lokalne obniżenie się zwierciadeł wody 

głębinowej, potęgując zjawisko wysychania studni.  
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 Obszary leśne 

Teren gminy Słupsk leży w zasięgu obszarów charakteryzujących się prawie 100% 

udziałem lasów własności Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe. Lasy 

zlokalizowane na terenie zlewni ujęć wody zarządzane są przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne w Szczecinku reprezentowane przez Nadleśnictwo Leśny Dwór.  

 

Rysunek 5 Obszary zalesione występujące w strefie zasilania ujęć wód podziemnych 
 

 Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa (lasy osób fizycznych i prawnych)  

posiadają uproszczone plany urządzania, (zlecane przez starostwo powiatowe w Słupsku) 

sporządzane zwykle przy okazji wykonywania planów dla nadleśnictw i obejmujące 

poszczególne miejscowości. Nadzór nad gospodarką leśną tych lasów sprawuje 

nadleśnictwo, w zasięgu, którego znajduje się dana miejscowość.  

 Stacje paliw 

Stacje paliwowe stanowią potencjalne zagrożenie umożliwiające przedostawanie się 

substancji ropopochodnych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Na terenie 

zlewni ujęć wody aglomeracji Słupsk zlokalizowano 4 stacje paliwowe. Nadzór nad 

spełnieniem wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska prowadzić Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Słupsku, a urządzenia stacji paliw podlegają okresowym 

przeglądom technicznym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Koszalinie. 
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L.p. Nazwa stacji Lokalizacja 

1. Bliska  Droga Wojewódzka 210 1A 
2. Orlen Gdańska 18A 
3. Statoil Gdańska 12 
4. Tank Oil  Dębnica Kaszubska, ul. Kościelna 7 
 

 

Rysunek 6 Stacje benzynowe na obszarze zasilania ujęć wód podziemnych 
 

Należy pamiętać, że czas migracji zanieczyszczeń do warstw wodonośnych może być przy 

korzystnych uwarunkowania geologicznych nawet do kilkudziesięciu lat. Przez wiele lat 

eksploatowano wiele stacji i magazynów paliw, szczególnie w dawnych PGR, które nie 

podlegały żadnym regulacjom.  

Warto zasygnalizować także fakt, że na terenie miasta Słupska (w rejonie ujęcia wody 

Westerplatte) oraz w Redzikowie (dawne lotnisko) zlokalizowane są duże jednostki 

wojskowe, w których także znajdują się duże magazyny paliw. Niestety nie mamy żadnych 

informacji co do ich stanu technicznego.  

 Strefy przemysłowe 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku (Dz. U. 135 poz. 905). 

została ustanowiona Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., której siedziba znajduje 

się w Słupsku. Zadaniem Agencji jest Zarządzanie Słupską Strefą ekonomiczną (SSE).  
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Rysunek 7 Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna zlokalizowana na obszarze zasilania ujęć 
wód podziemnych 
 

Podstrefy Słupskiej SSE w województwie pomorskim: Słupsk-Włynkówko (100,2801 ha), 

Słupsk-Westerplatte (38,4683 ha), Redzikowo (62,4777 ha), Wieszyno (82,1608 ha), Ustka 

(9,1497 ha), Debrzno (9,8736 ha) oraz Czarne (7,9157 ha). 

 
Rysunek 8 Lokalizacja podstref Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 

Zakłady przemysłowe w zależności od ich profilu mogą negatywnie oddziaływać na 

środowisko, pośrednio lub bezpośrednio wpływając na jakość wód podziemnych. 

Przemysłowe zanieczyszczenia wiążą się z utylizacją i magazynowaniem odpadów, 
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surowców, infiltrację ścieków, emisją pyłów oraz gazów, wyciekiem z nieszczelnych 

zbiorników, czy rur przeróżnych substancji szkodliwych. Dużą rolę w procesie wydawania 

pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz kontrolę ich działania mają 

Urzędy Miasta i Gminy na terenie których działa dane przedsiębiorstwo oraz Inspekcja 

Ochrony Środowiska.  

 Drogi  

 

 
Rysunek 9 Drogi krajowe, powiatowe i gminne na obszarze zasilania ujęć wód 

podziemnych 

Prze obszar zlewni ujęć wody przechodzą dwa główne szlaki komunikacyjne: 

- Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do 

najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe 

miasta Polski Północnej: Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Koszalin. Stanowi 

połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina, do portów 

Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne. 

Stanowi ona także część korytarza transportowego, łączącego obwód Kalingradzki z 

Europą Zachodnią oraz połączenie na Litwę – do Kowna i Wilna.  

- Droga wojewódzka nr 210 (DW210) łączy miejscowości Słupsk – Bytów – Chojnice. 

Droga przebiega przez 3 powiaty: grodzki Słupsk, słupski (gminy Słupsk i Dębnica 

Kaszubska) i bytowski (gmina Czarna Dąbrówka). W ciągu drogi wojewódzkie znajduje 

się drogowy odcinek lotniskowy DOL Dębnica Kaszubska). Droga podlega pod 3 

instytucje: Rejon Dróg Wojewódzkich Lębork, RDW Bytów oraz miasto Słupsk. 
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Do kategorii nadzwyczajnych zagrożeń, które mogą mieć miejsce na terenie powiatu 

słupskiego, należą także awarie transportowe z udziałem materiałów niebezpiecznych. 

Transport dostarcza także zanieczyszczenia pochodzące z magazynów i stacji paliw, ścierania 

asfaltu, środków zimowego utrzymywania dróg oraz ich składowania, wytwórni bitumicznych 

czy z  emisji spalin. 

Istotne w kontekście zagrożeń są problemy związane z siecią komunikacyjną stwarzające 

szereg zagrożeń, zarówno poprzez eksploatację środków transportu, sytuacje awaryjne oraz 

wycieki na stacjach benzynowych i przy licznych zbiornikach materiałów niebezpiecznych. 

 Wody powierzchniowe 

W obrębie zasilania ujęć wody dla miasta Słupska nie ma żadnych większych zbiorników 

wodnych oraz rzek. 

 Kanalizacja sanitarna 

Miejscowości zlokalizowane w gminie Słupsk są w 100% skanalizowane. Ścieki poprzez 

system kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej trafią do Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.  

 Składowiska i wysypiska odpadów  

Odpady komunalne i bytowo-gospodarcze, które składowane są na składowiskach odpadów 

stanowią coraz mniejszy problem. Mimo wszystko w mediach d czasu do czasu pojawia się w 

informacja o nielegalnym zrzucie odpadów, szczególnie tych niebezpiecznych, wyrzucanych 

w lasach i zagajnikach na tzw. „dzikich wysypiskach”. Dzisiaj zjawisko stopniowo zanika, ale 

potencjalne zagrożenie mimo wszystko występuję. 

Zagrożeniem dla jakości wód podziemnych może być także niewłaściwa eksploatacja 

istniejących składowisk odpadów. Ich złe umiejscowienie, chaotyczna eksploatacja, brak 

nadzoru i rekultywacji, może  wpływać bardzo niekorzystnie na środowisko naturalne, a 

zwłaszcza na wody.  

 Otwory hydrogeologiczne  

Do zanieczyszczenia wód podziemnych przyczynia się również pozostawienie studni bez 

odpowiedniego ich zabezpieczenia. Ułatwia to przedostawanie się różnego rodzaju 

zanieczyszczeń bezpośrednio do warstwy wodonośnej. Dość duże ilości wód podziemnych 

marnuje się, na skutek zjawiska samowypływu wód artezyjskich, które w większości 

wypadków nie są użytkowane jak  i kontrolowane. 
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2.2. Charakterystyka ujęć wody zlokalizowanych w obrębie miasta Słupska 

 Ujęcie wody Westerplatte, Głobino, Legionów – „Wodociągi Słupsk” 

Mieszkańców Słupska oraz Kobylnicy (a także Zajączkowa, Łosina, Siemianic, Lubuczewa) 
zaopatruje się w wodę ujmowaną z trzech ujęć wód podziemnych: 

• Ujęcie wody „Westerplatte”,  

• Ujęcie wody „Głobino”, 

• Ujęcie wody „Legionów”. 

 

Rysunek 10 Lokalizacja komunalnych ujęć wody dla miasta Słupska i Kobylnicy 
 

Spółka wodociągi Słupsk realizuje usługi związane z dostarczeniem wody pitnej do 

odbiorców na mocy decyzji z dnia 4 października 2013 roku wydanej przez Marszałka 

Województwa Pomorskiego udzielającej pozwolenia na szczególne korzystanie z wód - pobór 

wód podziemnych z wyżej wymienionych ujęć wody. 

Tabela 1 Zakres udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z 
komunalnych ujęć wody miasta Słupska i Kobylnicy 
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Ujęcie Legionów znajduje się na zachodnim skraju miasta, na obszarze wspomnianej 

wcześniej wysoczyzny morenowej zwanej Równiną Słupską. Ujęcie to zostało wybudowane 

w latach 1984 – 1985. Jego zasoby eksploatacyjne oszacowano na 100 m3/h. Jedna pracująca 

studnia  o głębokości  około 80 m i wydajności ok. 50 m3/h ujmuje górny czwartorzędowy 

poziom wodonośny. Na terenie ujęcia wody Legionów usytuowane są także dwa zbiorniki 

końcowe, które są napełniane wodą w nocy, która następnie w dzień wtłoczona zostaje 

poprzez pompownię lokalną do sieci wodociągowej. Dzięki temu produkcja wody jest 

bardziej równomierna w czasie jej zmiennych rozbiorów.  

Ujęcie Westerplatte położone jest we wschodniej części Słupska. „Westerplatte” jest 

największym ujęciem Słupska.  Składa się ono z 10 studni o głębokości dochodzącej do 130 

m, które ujmują wodę z czwartorzędowego piętra wodonośnego doliny kopalnej Słupi. Ich 

wydajności wynosi 50-230 m3/h. Aktualnie to ujęcie jest największym na terenie miasta. Jego 

zasoby eksploatacyjne ustalono na 945 m3/h.  

Ujęcie „Głobino” położone jest około 5 km na SE od Słupska. Ilość pobranej wody z 

tego ujęcia stanowi około 50% ogólnego zapotrzebowania miasta na wodę. Ujęcie to ma 

postać bariery o długości około 5 km gdzie ujmuje się oba poziomy wodonośne (dolny i 

górny) czwartorzędu. Składa się z 10 studni o głębokości 57-82 m ujmujących górny poziom 

wodonośny. Eksploatację ujęcia rozpoczęto w lutym 1988 roku przez włącznie studni z 

górnego poziomu, a od marca 1992 – poziomu dolnego. Łączne zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne ujęcia wynoszą 708 m3/h, w tym, dla poziomu górnego      w ilości 510 m3/h 

przy depresji 6-10 m, a dla poziomu dolnego 198 m3/h przy depresji 20 m.  

 

Zdjęcie 1 Przykładowe strefy ochronne ujęć wody Głobino (po lewej) oraz Westerplatte (po 
prawej) 
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Rysunek 11 Obszar zasilania ujęć wody "Głobino" i "Westerplatte" oraz kierunki spływu wód 
gruntowych 
 
Ujęcia wody Westerplatte i Głobino znajdują się na obszarze zasilania rzeki Słupi. Na 

powyższym rysunku zaznaczono sporządzone na podstawie modelowania matematycznego 

kierunki spływu wód gruntowych oraz orientacyjne okresy 25-letniego spływu wód w 

warstwie wodonośnej do ujęć wody „Westerplatte” (kolor jasnozielony) i „Głobino” (kolor 

jasnoniebieski). Czerwonym kolorem oznaczono obszar, który był brany pod uwagę przy 

identyfikacji i ocenie zagrożeń dla ujęć wody. 

 Ujęcie wody Głobino – ZGK Jezierzyce 

Na terenie miejscowości Głobino znajduje się ujęcie wody ZGK Jezierzyce, z którego zasilana 

jest  w wodę miejscowość Głobino, Warblewo i Stanięcino. Aktualnie na terenie tego ujęcia 

znajdują się cztery studnie głębinowe H-4, H-9, H-10, H-11 i H-12 (studnie H10, H11 i H12 

korzystają dolnego czwartorzędowego poziomu wodonośnego). Własne lokalne ujęcia wody 

posiadają miejscowości Kusowo (może być alternatywnie zasilane z Głobina), Płaszewko 

(zasila także Krępe Słupską), Wieszyno (zasila także strefę ekonomiczną w Redzikowie).   

 Inne ujęcia wody na obszarze zasilania ujęć wody 

- gmina Damnica (Mianowice, Sąborze) 

- gmina Dębnica Kaszubska (Borzęcinko, Brzeziniec, Krzywań, Dębnica Kaszubska, Grabin) 
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2.3. Występowanie wód podziemnych w rejonie Słupska 

Rejon Słupski posiada bardzo duże zasoby wód podziemnych, o znacznym 

rozprzestrzenieniu. Na obszarze tym udokumentowano następujące zbiorniki według 

opracowania prof. Kleczkowskiego.  

• GZWP nr 17 „Bytów” – powierzchnia 514 km2, 

• LZWP „Dolina Kopalna Machowino” (dawny GZWP Nr 106) – powierzchnia 20 km2 - 
leży na północ od Słupska miedzy działami wodnymi I rzędu Słupi i pozostałych rzek 
Przymorza. Obejmuje on zlewnie prawobrzeżnego dopływu Słupi-Gnilnej i zlewnię 
lewobrzeżnego dopływu Słupi-Bagiennicy oraz zlewnie niewielkich strumieni 
wpływających bezpośrednio do Słupi. Zatwierdzone przez Ministra ochrony 
Środowiska i Zasobów Naturalnych decyzją KDII/013/5337/89 z dnia 12 stycznia 1989 
r. regionalne zasoby wód podziemnych dla obydwu poziomów wodonośnych w 
strefie Machowina – Swochowa wynoszą 1400 m3/h, tj. 33 600 m3/d przy depresji 
regionalnej 16-25m,  tj. do rzędnej zero poziomu morza. Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne zbiornika wynoszą 10 tys. m3/d. 

• LZWP „Słupsk” (dawny GZWP Nr 105) – powierzchnia 54 km2 - leży na południowy 
zachód od miasta Słupsk w zlewni rz. Słupi. Na terenie gminy Słupsk obejmuje on 
zlewnię prawobrzeżnego dopływu Słupi rz. Glaźnej oraz zlewnię prawobrzeżnego 
dopływu Skotawy, dopływu spod Warblewa. Zasilanie w wody w/w zbiornika , a 
szczególnie poziomów wodonośnych czwartorzędu odbywa się głównie drogą 
infiltracji wód opadowych. Zasilanie utworów trzeciorzędowych odbywa się 
pośrednio drogą infiltracji wód z utworów czwartorzędowych. 

 

Rysunek 12 Lokalizacja zbiorników wód podziemnych 
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 Budowa geologiczna w rejonie ujęć wody 

Ujęcia komunalne: Westerplatte, Legionów i Głobino leżą na terenie regionu wodnego 

Dolnego Wisły w administracji RZGW Gdańsk. Region wodny Dolnej Wisły obejmuje  

północną część obszaru dorzecza Wisły od miejscowości Korabniki do ujścia do Morza 

Bałtyckiego (Zatoki Gdańskiej) oraz zlewnie rzek przymorza na zachód od Wisły po rzekę 

Słupia włącznie i na wschód od ujścia Wisły po rzekę Pasłęka włącznie. Jego powierzchnia 

wynosi 35,5 tys. km2, co stanowi 11,3% powierzchni Polski. 

 

 
Rysunek 13 Mapa Polski z podziałem administracyjnym RZGW 

 
 

Obszar regionu wodnego Dolnej Wisły charakteryzuje się rzeźbą młodoglacjalną. Duża część 

regionu wodnego to związane ze zlodowaceniem Wisły wysoczyzny morenowe rozcięte 

licznymi formami wklęsłymi – rynnami lub obniżeniami wytopiskowymi, płaskie powierzchnie 

sandrowe oraz ciągi wzgórz morenowych. Żuławy Wiślane wraz z deltą Wisły i doliną Wisły 

do holoceńskiej doliny aluwialnej, podobnie jak niecki niektórych jezior z towarzyszącymi im 

torfowymi równinami. Wody podziemne w okolicy Słupska i Głobina pobierane są z utworów 

czwartorzędowych. Starsze piętra wodonośne, tj. trzeciorzędowe i kredowe nie są 

ujmowane, jednak występujące miejscami przewarstwienia warstw  wodonośnych mogą 

skutkować mieszaniem się o wód dobrej jakości z zasolonymi wodami piętra 

trzeciorzędowego i kredowego. W związku z tym poniżej opisano wszystkie występujące 

pietra wodonośne występujące na omawianym terenie. 
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UTWORY CZWARTORZĘDOWE reprezentowane są na terenie miasta Słupska przez osady 

zlodowaceń krakowskiego, środkowopolskiego i bałtyckiego, a także interglacjałów 

mazowieckiego i eemskiego. Silna subsydencja podłoża w rejonie doliny Słupi spowodowała, 

że na obszarze tym występowała cyklicznie erozja i akumulacja utworów lodowcowych i 

interglacjalnych. Wyraźna jest różnica pomiędzy osadami wykształconymi na wysoczyźnie 

morenowej. 

Rynna doliny Słupi (ujęcie Westerplatte) posiada profil osadów czwartorzędowych o 

miąższości dochodzącej do 150 m. Na obszarze tym występuje szereg dolin kopalnych 

pochodzących z interglacjałów lub interstadiałów wypełnionych żwirami i piaskami o różnej 

granulacji, przewarstwionymi mułkami o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów, 

przykrytych glinami. Poziom dolin kopalnych jest podstawowym źródłem zaopatrzenia w 

wodę miasta Słupska. Występuje na terenie całej rynny Słupi i miejscami na wysoczyźnie. 

Współczynnik filtracji waha się 0,6÷0,7 m/h.  

 

 
Rysunek 14 Przekrój hydrogeologiczny przez ujęcie Westerplatte 
 
 
Czwartorzęd w rejonie ujęć w Głobinie ma podobny charakter do utworów w dolinie Słupi. 

Miąższość warstwy wynosi 40÷80 m i jest wynikiem zróżnicowania stopniowego procesów 
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erozyjnych (fluwioglacjalnych), które przyczyniły się do powstania licznych dolin kopalnych 

rozcinających utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe wypełniając je wtórnymi osadami 

czwartorzędowymi. Utwory czwartorzędowe w rejonie Głobina reprezentowane są przez 

piaski o różnej granulacji, żwiry, a także gliny zwałowe. 

Zasoby wodne czwartorzędowe na terenie Głobina reprezentowane są przez dwa poziomy 

wodonośne: 

- przypowierzchniowy, 

- międzyglinowy. 

Pierwszy poziom charakteryzuje się dużą miąższością na rozległym obszarze, o korzystnych 

parametrach hydrogeologicznych. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 13 do 30 m, 

współczynnik filtracji 0,41÷4,65 m/h, a współczynnik przewodnictwa hydraulicznego 

6,91÷110,37 m2/h. Poziom drugi – międzyglinowy – występuje we wschodniej części 

Głobina. Izolację poziomą (stropową) poziomu stanowi kompleks glin zwałowych. Miąższość 

poziomu wynosi średnio 80 m,       a współczynnik filtracji 0,55÷1,17 m/h, a współczynnik 

przewodnictwa hydraulicznego 21,57÷94,78 m2/h.  

 

 
Rysunek 15 Przekrój hydrogeologiczny przez ujęcie Głobino 
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UTWORY TRZECIORZĘDOWE w obszarze ujęć wody reprezentowane są przez: mułki, iły, 

mułowce, iły z glaukonitem i węglem brunatnym. Miąższość osadów trzeciorzędowych jest 

bardzo zróżnicowana,  a w niektórych miejscach, jak dolina Słupi, nie występuje. W dolinie 

Słupi trzeciorzęd zalega bezpośrednio na kredzie. Największą miąższość trzeciorzędu – do 

200 m – obserwuje się na Równinie Słupskiej i Wysoczyźnie Damnickiej. 

Poziom wodonośny w utworach trzeciorzędowych nie jest jednolity i występuje na 

głębokościach 30÷150 m. W zależności od stropu osadów trzeciorzędowych, które stanowią 

piaski o różnej granulacji oddzielone mułkami i iłami, współczynniki filtracji wynoszą 

0,025÷1,09 m/h, a współczynnik przewodnictwa hydraulicznego 0,1÷13 m2/h. 

Powyższe parametry dla okolic Głobina są mniej korzystne. Współczynnik filtracji wynosi ok. 

0,04 m/h, zaś współczynnik przewodnictwa hydraulicznego 0,4 m2/h. Poziom trzeciorzędowy 

w tym rejonie posiada lokalne kontakty z poziomem kredowym, co wiąże się z migracją 

zasolonych wód   z utworów kredowych do trzeciorzędu, a nawet do czwartorzędu. 

UTWORY KREDOWE, poziom kredy – kredy górnej, reprezentowany jest na terenie Słupska i 

Głobina przez osady od cenomanu do kampanu, które zalegają bezpośrednio na piaskowcu 

pstrym. Osady kredy górnej występują na poziomie 115÷145 m. Są to margle, margle 

piaszczyste i piaskowce glaukonitowe jasnoszare i szare. Wody w osadach kredy związane są 

ze szczelinami w utworach marglisto piaszczystych. Niekorzystne parametry 

hydrogeologiczne (współczynnik filtracji 0,08÷0,38 m/h, współczynnik przewodnictwa 

hydraulicznego 0,9÷1,8 m2/h) dyskwalifikują przydatność poziomu wodonośnego dla celów 

komunalnych. 

 

2.4. Zasoby wód podziemnych 

Zasoby odnawialne (dynamiczne) stanowią część całkowitych (tzw. statycznych) 

zasobów, która znajdują się w stałym ruchu przepływając przez określone warstwy skalne 

strefy aktywnej wymiany. Spąg tej strefy wyznacza baza drenażu utożsamiana z poziomem 

ujścia rzeki drenującej określoną strukturę hydrogeologiczną (w tym wypadku zlewnię Słupi) 

do odbiornika jakim jest Morze Bałtyckie. Zasoby dynamiczne podlegają procesom zasilania 

infiltracyjnego oraz drenażu a wielkość ich ściśle uzależniona jest od warunków 

hydrodynamicznych oraz parametrów filtracyjnych warstw wodonośnych.  

 W odniesieniu do użytkowania wód podziemnych istnieje pojęcie zasobów 

dyspozycyjnych, które stanowią tą część zasobów dynamicznych, których pobór nie naruszy 

w sposób szkodliwy równowagi hydrogeologicznej oraz nie wyrządzi szkód innym 

użytkownikom. Ten rodzaj zasobów wprowadzony został głównie dla celów praktycznych.  

 Obliczenie zasobów wód podziemnych można przeprowadzić zgodnie z metodyką 

opisaną  w licznych opracowaniach (m.in. Malinowski J., 1993; Pleczyński J., 1981; Pazdro Z. i 
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Kozerski B., 1990, Paczyński B. i in., 1996), stosując powszechną w badaniach 

hydrogeologicznych metodę obliczania zasobów wód podziemnych na podstawie średnich 

niskich miesięcznych przepływów rzek oraz z obliczeń bilansu wodnego. Nie 

satysfakcjonująca w pełni ilość i jakość danych hydrologicznych, wynikająca z istnienia w 

zlewni wielu urządzeń piętrzących zaburzających naturalny reżim hydrologiczny rzek, obniża 

wiarygodność uzyskanych tymi metodami wyników. Dlatego zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami za podstawową procedurę obliczeniową zasobów wód podziemnych uznano 

metodą modelowania matematycznego. (Metodyki badań modelowych i ich wyniki znajdują 

się w Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni 

Słupi  i Orzechowej, 2002). 

Przy konstrukcji modelu numerycznego jako podstawę warunków krążenia wód 

podziemnych przyjęto również istnienie trzech niejednokrotnych poziomów wodonośnych 

współdziałających ze sobą za pośrednictwem kontaktów hydraulicznych poprzez 

rozdzielające je warstwy, zbudowane  z utworów półprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. 

Dla pierwszego (czwartorzędowego) poziomu wodonośnego przyjęto naporowo – swobodny 

typ zwierciadła wód podziemnych a dla drugiego i trzeciego (czwartorzędowego-

trzeciorzędowego) poziomu wodonośnego naporowy typ zwierciadła wód podziemnych. 

Zasilanie poziomów wodonośnych odbywa się poprzez infiltrację opadów, przesączanie z 

wyżej lub niżej ległych poziomów (w zależności od różnicy ciśnień) oraz dopływy lateralne 

spoza modelowanego obszaru.  

Zasoby eksploatacyjne to dopuszczalna ilość (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy 

określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia związane z wymaganiami 

ochrony środowiska i warunkami techniczno-ekonomicznymi poboru wody. Zasoby 

eksploatacyjne są wyrażane w jednostkach objętościowych w jednostce czasu (m3/h, m3/d) 

przy odpowiedniej depresji. Ustala się je z jednoczesnym wyznaczeniem obszaru 

zasobowego oraz z uwzględnieniem zasobów dyspozycyjnych zbiornika wód podziemnych, w 

obrębie którego znajduje się ujęcie.  

Zasoby dyspozycyjne to ilość wód podziemnych lub jego część nadających się i 

możliwych do wykorzystania gospodarczego przy zachowaniu ograniczeń związanych z 

wymaganiami ochrony środowiska naturalnego.  
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Rysunek 16 Porównanie ilości wody pobranej w celu zaopatrzenia potrzeb mieszkańców z 
możliwością eksploatacyjną ujęcia i zasobami dyspozycyjnymi 
 

2.5. Jakość wód podziemnych 

 Chemizm wód podziemnych 

Wody czwartorzędowego piętra wodonośnego są typowe dla płytkich obiegów 

rejonów pojeziernych Polski północnej, głównie są to wody wodorowęglanowo-wapniowe. 

Wody tego piętra wykazują średnią jakość, dla której typowa jest ponadnormatywna 

zawartość żelaza i manganu.  

 Są to wody klarowne, o barwie mieszczącej się w przedziale od 0-20 mg Pt/dm3. 

Odczyn wód jest obojętny lub lekko zasadowy wahający się od 6,5-8,7, twardość zawiera się 

przeważnie pomiędzy 2,9 a 6,3 mval/dm3, a więc są to wody miękkie (okolice Grąsina i 

Dębnicy Kaszubskiej)  do średnio twardych. Przewodność właściwa wód piętra 

czwartorzędowego waha się w granicach od 189 µS/cm w Dębnicy Kaszubskiej do 826 µS/cm 

w rejonie Gałęzowa. Najwyższe wartości notowane są w pasie między miejscowościami 

Krzywań-Gogolewo-Gałęzów.  

 Parametrami, które w największym stopniu przekraczają normy wyznaczone dla wód 

pitnych są żelazo i mangan. Spośród prób pobranych w roku 2001 aż 70%  nie spełniało 

powyższych norm.  



24 
 

 Najwyższe wartości Fe zanotowano w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie dochodziły do 

31500µg/dm3. Zjawisko takie ma miejsce w dolinach rzecznych, gdzie przed podjęciem 

eksploatacji brak jest strefy aeracji i występuje dużo substancji organicznej. Pojawienie się w 

obrębie leja depresyjnego strefy aeracji na skutek eksploatacji wywołuje szereg reakcji 

hydrochemicznych, m.in. takich, które prowadzą do przechodzenia Fe do wody. W 

pozostałych punktach nie notowano aż tak dużych zawartości żelaza, choć były wysokie 

(1000-7000 µg/dm3). 

 Mangan przekracza normy w przeważającej ilości w tych samych punktach, co żelazo. 

Najwyższą wartość zanotowano w Modrzejewie (400 µg/dm3). W pozostałych punktach, w 

których przekroczone były normy, wartości wahały się w przedziale 70-200 µg/dm3. 

Zawartość siarczanów na obszarze dopływu do rzeki Słupi jest raczej niska i zawiera się  w 

przedziale od 0,2mg/dm3 do 120 mg/dm3.  

Przy charakterystyce piętra czwartorzędowego zwrócić należy również uwagę na 

podwyższone lub przekraczające normę dla wód pitnych koncentracje metali ciężkich. W 

czterech miejscach (Łupawsko, Dobieszewo, Dąbki, Nakła) stwierdzono zawartość niklu 

wahająca się    w przedziale 0,011 do 0,018 mg/dm3. W pięciu punktach  (Głobino, Dębnica 

Kaszubska, Dobieszewo, Redzikowo, Charnowo) ilość ołowiu przekracza dopuszczalne ilości 

dla wód pitnych, a Dębnicy Kaszubskiej (0,15 mg/dm3) nie mieściła się w żadnej klasie 

czystości wód podziemnych. Za obecność metali ciężkich w wodach podziemnych 

odpowiedzialny jest głównie przemysł (emisję zanieczyszczeń) i odpady z nim związane. W 

rejonie Redzikowa dodatkowym czynnikiem jest jednostka wojskowa i użytkowane przez nią 

niegdyś lotnisko. Należy w tym miejscu pamiętać, że metale ciężkie zachowują się w 

środowisku glebowym i wodnym w sposób konserwatywny i długo po zaniku 

bezpośredniego źródła zanieczyszczeń mogą wykazywać podwyższone koncentrację.  

 Wiek wód piętra czwartorzędowego jest zróżnicowany. Obok wód młodych, w piętrze 

tym występują wody starsze , nie mające bezpośredniej łączności  z wodami opadowymi. 

Korzystne warunki infiltracji wód opadowych i powierzchniowych występują w 

następujących rejonach: 

• Machowina, 

• Redzikowo – Głobino – Krzywań, 

• ciągnących się od Objezierza do Unichowa, 

• Zagonów, 

• Mokrzynia – Nakła. 
Zanotowano tam wysokie wartości trytu od 14 do 26 TU.  

Na pozostałym obszarze zanotowano znacznie niższą zawartość trytu wahającą się                        

w granicach 3 do 8 TU. Występuje tam utrudniona infiltracja wód opadowych i 

powierzchniowych, a zarazem lepsze zabezpieczenia warstw wodonośnych przez 

antropopresją. Bardzo niskie wartości zanotowano w otworze zlokalizowanym w 

miejscowości Swochowo, gdzie praktycznie brak jest kontaktu z wodami powierzchniowymi. 
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Przy omawianiu chemizmu wód zlewni Słupi nie można zapominać o czynnikach, 

które mogą organicznych w przyszłości lub ograniczały w przeszłości możliwość 

wykorzystania wód podziemnych w rejonie Słupska i Dębnicy Kaszubskiej. Głównym 

czynnikiem, który może decydować    o nieprzydatności wód dla człowieka są chlorki. Autorzy 

archiwalnych opracowań (Balcer, Pruszkowska, 1987) wskazują, że zasolenie wód w dolinie 

kopalne biegnącej od Dębnicy Kaszubskiej przez Słupsk w kierunku Ustki związane jest z 

istnieniem głębokiej czwartorzędowej struktury, wciętej ponad 50 m poniżej stropu utworów 

kredowych. Dodatkowym czynnikiem, który powoduje uruchamianie wód z piętra 

kredowego jest wzmożona eksploatacja wód, szczególnie w centralnej części doliny. Wzrost 

ilości eksploatowanej wody związany  

 Monitoring osłonowy ujęć wody prowadzony przez spółkę „Wodociągi Słupsk” 

Zagrożenie wody podziemnej zanieczyszczeniami z powierzchni wymaga śledzenia 

wszelkich zmian jakościowych. Mogą one wynikać także z uwarunkowań hydrogeologicznych 

związanych  z ascencją wód mineralnych głębszych pięter wodonośnych. Do kontrolowania 

stanu ilościowego (poziom zwierciadła wody) oraz jakościowego ujęć wody w Słupsku i 

Głobinie służy sieć otworów obserwacyjnych, zwanych piezometrami. Uchwycenie 

pojawiających się zanieczyszczeń na obserwowanych kierunkach dopływu wody do ujęć 

stwarza warunki do skutecznych działań zapobiegawczych. 

 

Rysunek 17 Rozmieszczenie piezometrów w których badana jest jakość wody w ramach 
prowadzonego monitoringu osłonowego ujęć wody Głobino i Westerplatte 
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Określając stan fizykochemiczny ujmowanej wody oraz stwierdzając występujące w 

wodzie zanieczyszczenia i ich stężenia można podjąć działania likwidujące ich źródło lub 

minimalizujące degradację wód podziemnych dopływających do miejskich ujęć. Kontrolując 

jakość wody możliwe jest prognozowanie zmian jakościowych oraz zapobieganie tym 

zmianom. 

Pogłębiająca się degradacja środowiska wpływa niekorzystnie na jakość wód 

podziemnych. Wpływają na, nią nie tylko naturalnie zgromadzone pierwiastki czy minerały, 

ale i wiele innych czynników. Zaliczyć do nich można dopływ zanieczyszczeń z powierzchni 

terenu, czego powodem jest często zła izolacja warstwy wodonośnej, obecność w podłożu 

dyslokacji i uskoków, czy też połączeń hydraulicznych z wyżej usytuowanymi warstwami 

wodonośnymi. W związku z tym na obszarze spływu wód do ujęć wody dla miasta Słupska od 

roku 2002 prowadzony jest monitoring jakości wody w strefach dopływu do ujęć. Jego 

celem, oprócz monitorowania zmian jakości wody jest również obserwacja zmiany składu 

chemicznego, zmian związanych z intensywną eksploatacją oraz kierunków migracji 

zanieczyszczeń neogenicznych jak i antropogenicznych. Pozwala to na prognozowanie               

i zapobieganie zachodzeniu niekorzystnych procesów wpływających na jakość wody. 

Monitoring obejmuje głównie 25 otworów piezometrycznych, z których 14 znajduję się na 

terenie Słupska, a 11 na terenie Głobina. 

 

Rysunek 18 Rozmieszczenie piezometrów w okolicy ujęć wody Głobino i Westerplatte 
 

Na podstawie wieloletnich analiz wody na terenie Słupska i ujęcia „Głobino” 

stwierdzono, iż strefy zasilania w/w ujęć wody podziemnej charakteryzują się podwyższonym 

tłem chlorkowym. Wynika to z ingresji wód zasolonych z kredy. Dość znaczne wartości 

wykazują także od dłuższego czasu takie parametry jak żelazo i mangan, co może wynikać ze 
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zmian odczynu wody oraz uwalniania tych związków z otoczek piasku w warstwie 

wodonośnej. 

Na obszarze ujęcia Głobino w niektórych punktach notuje się duże zawartości 

azotanów. Wiązać to można z silną antropopresją człowieka na środowisko wodne 

omawianego obszaru, głównie poprzez intensyfikację nawożenia i uprawę ziemi.

 

Wykres 1 Zawartość azotanów w studni głębinowej nr H6 na ujęciu wody Głobino Zachód 
 

 

Wykres 2 Zawartość azotanów w studni głębinowej nr H14 na ujęciu wody Głobino Zachód 
 

Chlorki występują tutaj na poziomie wysokich stężeń, co związane jest 

prawdopodobnie z ascencją wód kredowych poprzez okna hydrogeologiczne. Zawartość 

jonów chlorkowych jest niewielka w wodzie i zamyka się w przedziale od 0,09 mg/dm3 do 50 

mg/dm3. Wyższe wartości notuje się jedynie w rejonie Słupska.  
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Rysunek 19 Mapa chlorków 
 

W ramach prowadzonego monitoringu badano również stany zwierciadła wód oraz 

jego głębokości i ilość pobieranej wody. Monitoring wykazał stabilność statecznego 

zwierciadła wody, a sporadyczne wahanie nie wskazywały na możliwe obniżenia. Związane 

było to, ze znacznie mniejszą eksploatacją, niż pozwalało na to pozwolenie wodnoprawne.  

Coroczna ocena zmian jakości wody na omawianych ujęciach wody pozwala na 

kontrolowanie stężeń podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych takich jak np. związki 

azotowe, chlorki, utlenialność czy siarczany. Na tej  podstawie możliwe jest określenie 

tendencji zmian jakości wody w strefach dopływu wód do ujęć z wydzieleniem 

zanieczyszczeń antropogenicznych    i geogenicznych.  

Wykonany dotychczas monitoring spełnił zadania w zakresie informowania 

użytkownik ujęć  o stanie wód zmierzających do ujęć miejskich Słupska. Proces dopływu 

wody mierzony jest zawsze  w cyklach wieloletnich, a sygnalizowane zagrożenia mogą 

znaleźć odniesienie w jakości wody produkowanej na ujęciach w okresie realnej 

perspektywy.  

Szczegółowe wyniki badań wody wykonanych w ramach monitoringu osłonowego 

stanowią odrębne opracowanie i  znajdują się archiwum działu Produkcji Wody Spółki 

„Wodociągi Słupsk”. 

2.6. Warunki klimatyczne regionu 

Słupsk znajduję się pod wpływem klimatu morskiego z racji swojego położenia 

względem Morza Bałtyckiego. Klimat ten charakteryzuje się łagodną zimą i niezbyt upalnym 

latem. Na obszarze tym ścierają się wpływy mas powietrza docierającego znad oceanu, a 
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kontynentu i morza, czego następstwem jest duża zmienność warunków pogodowych. 

Położenie miasta w bliskie odległości od morza warunkuje częstym występowanie wiatrów, 

wiejących przeważnie z kierunku północno-zachodniego i zachodniego. Średnia roczna 

temperatura wynosi 7°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, w którym to temperatury 

powietrza osiągają wartości 11°C do 21°C, natomiast najzimniej jest w lutym, gdzie 

temperatura waha się od 0°C do -5°C. 

Charakterystyczną cechą opadów w Słupsku jest duża zmienność ich sumy z roku na rok. 

Najwyższe sumy opadów odnotowuje się latem w miesiącu lipcu (242 mm) oraz jesienią we 

wrześniu i październiku (237 mm). Te maksymalne wartości powodowane są częstą, w tym 

czasie adwekcją ciepłego i wilgotnego powietrza znad Oceanu Atlantyckiego i Morza 

Bałtyckiego. Najniższe wartości sumy odpadów rejestrowane są wiosną w miesiącach 

marzec-kwiecień (142mm), które są związane z ochładzającym wpływem zbiorników 

wodnych.  

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Okołowicza (1975) zlewnia Słupi położona jest                     

w północnej części regionu pomorskiego, w którym klimat kształtowany jest pod wpływem 

Morza Bałtyckiego. Cechują go względnie małe roczne amplitudy powietrza, duża liczba dni 

pochmurnych (głównie jesienią i zimą) oraz stosunkowo wysokie roczne sumy opadów 

atmosferycznych, przede wszystkim na wzniesieniach eksponowanych na bezpośrednie 

wpływy morza. Według regionalizacji Wiszniewskiego i Chełchowskiego (Stachy J., 1987) 

obszar badań położony jest w obrębie dwóch regionów klimatycznych: „Regionu 

nadmorskiego” i „Regionu Pojezierza Pomorskiego”.  

 Region nadmorski obejmuje północną część zlewni Słupi i charakteryzuje się średnią 

temperatura powietrza w przedziale od 7 do 7,5° C, natomiast Region Pojezierza 

Pomorskiego obejmuje południowy fragment zlewni Słupi o średniej temperaturze powietrza 

poniżej 7,0°C.  W części północnej średnia temperatura półrocza zimowego waha się 

niewielkim zakresie 1-1,5 °C,  a w części południowej Tśr=13,5-14,0 ° C.  

 Roczne sumy opadów atmosferycznych wahają się od 610 do 833 mm. Obliczona 

metodą izohiet dla całego obszaru zlewni Słupi i Orzechowej średnia suma opadów 

atmosferycznych z wielolecia 1954-98 dla wybranych stacji opadowych wynosi 740 mm. 
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3. Identyfikacja zagrożeń oraz zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych oraz 

ocena ryzyka (moduł 3)   

 

 Zidentyfikowanie zagrożeń i zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych 

Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, ich 

źródeł i potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych oraz oszacowania poziomu ryzyka 

związanego z każdym z nich. 

W tym kontekście: 
 Zagrożenie – czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub radiologiczny będący 

potencjalnym źródłem szkody. 
 Zdarzenie niebezpieczne – wydarzenie lub sytuacja, które mogą prowadzić do 

wystąpienia zagrożenia (co może się zdarzyć i jak) 
 Ryzyko – prawdopodobieństwo wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń 

wywołujących szkodę w narażonych populacja w określonych ramach czasowych, 
włącznie z rozmiarami tej szkody i/lub jej następstwami. 

 
Schemat blokowy, który znajduje się w część I, pkt. 5 niniejszego opracowania szeregował 

poszczególne etapy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. Pierwszy etap „teren zlewni” 

został  w tym module przeanalizowany pod kątem występujących w nim zagrożeń jak 

również zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. W tym celu stawiono sobie pytania: „Co w 

danym miejscu może się zdarzyć?” lub „Co może pójść nie tak?”  

Wykonanie takiego zestawienia (tabela nr 7) często wiązało się z dokonaniem przez zespół 

ds. bezpieczeństwa wody wizji lokalnej w terenie, analizą procesu, a dopiero później 

wpisaniem wszystkich rozpoznanych zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla utraty 

bezpieczeństwa wody. Lista zagrożeń (tabela nr 7) nie jest zamknięta, a raczej w ramach 

podejścia procesowego powinna być systematycznie weryfikowana i w razie konieczności 

uzupełniana o nowe pozycje. Wszystkie zagrożenia i zdarzenia potencjalnie niebezpieczne 

zostały podzielone na trzy kategorie: mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz na te związane 

z ryzykiem przerwania ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. Woda jest bardzo ważna dla 

zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka wobec tego przerwanie 

ciągłości dostaw wody również należy traktować w kategoriach utraty bezpieczeństwa. 



Tabela 1 Zestawienie zagrożeń i zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych występujących na obszarze zasilania ujęć wody miasta Słupska i 
Kobylnicy 

L.p. 
Etap 

procesu 

Źródło występowania zagrożeń 
bądź zdarzeń potencjalnie 

niebezpiecznych mających wpływ 
na jakość wody 

Opis zagrożenia Kategoria zagrożenia 
Akceptowalny 

poziom zagrożenia. 
 

Ocena zagrożeń 

Poziom 
zagrożenia 
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I 

Teren 
zlewni 

Wysypiska śmieci, śmietniki  oraz z 
tzw. „dzikie” wysypiska śmieci 

Skażenie wód gruntowych wskutek 
infiltracji odcieków z „dzikich 

składowisk, które wraz z wodami 
opadowymi przedostają się do warstw 

wodonośnych 

• Fizykochemiczne 
• Mikrobiologiczne    

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

2 4 2 2 32 

II 
Źle zabezpieczone otwory 

hydrogeologiczne 

Niezabezpieczone i porzucone stare 
otwory eksploatacyjne są potencjalnym 

źródłem bezpośredniego skażenia 
wody w warstwie wodonośnej 

• Fizykochemiczne 
• Mikrobiologiczne    

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

3 4 2 2 48 

III Stosowanie środków ochrony roślin 

Nie przestrzeganie kodeksu dobrej 
praktyki rolniczej i nadmierne 

stosowanie chemicznych środków 
ochrony roślin 

• Fizykochemiczne 

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

3 4 2 2 48 

IV Stosowanie nawozów azotowych  
Nie przestrzeganie kodeksu dobrej 

praktyki rolniczej i nadmierne 
stosowanie nawozów 

• Fizykochemiczne 
[azotany] 

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

3 3 2 2 36 
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V 
Utylizacja martwych zwierząt 

pochodzących z hodowli 
Nie właściwa utylizacja martwych 
zwierząt pochodzących z hodowli 

• Mikrobiologiczne  
• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

1 3 2 2 12 

VI Źle zabezpieczone szamba  
Skażenie wód gruntowych przez 

przeciekające ścieki z nieszczelnych 
szamb  

• Mikrobiologiczne  
• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

1 3 2 2 12 

VII 
Składowanie obornika, gnojowicy, 

kiszonek paszowych  

Skażenie wód gruntowych przez 
przeciekające odcieki z nieszczelnych 
pryzm bądź zbiorników na gnojowicę 

• Mikrobiologiczne  
• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

1 3 2 2 12 

VIII Nawożenie pól gnojowicą 

Nie przestrzeganie kodeksu dobrej 
praktyki rolniczej i nadmierne 

stosowanie gnojowicy do nawożenia 
pól uprawnych 

• Mikrobiologiczne  
• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

3 3 2 2 36 

IX Transport drogowy, lotniska  

Skażenie wód gruntowych wodami 
opadowymi zbierającymi 

zanieczyszczenia z powierzchni asfaltu 
oraz skażenie wód gruntowych poprzez 

wyciek substancji niebezpiecznych z 
cystern w przypadku wystąpienia 
wypadku drogowego lub awarii 

• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

3 4 2 2 48 

X 
Ścieki i odpady pochodzące z 

zakładów przemysłowych  

Skażenie wód gruntowych przez 
awaryjnych wyciek niebezpiecznych 

substancji chemicznych spowodowany 
awarią instalacji bądź też świadome 

prowadzenie niewłaściwej gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi 

• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

1 4 2 2 16 

XI Wydobycie gazu łupkowego 

Zagrożenia związane z prowadzeniem 
procesu szczelinowania oraz zapleczem 
technicznym związanym z eksploatacją 

kopalni gazu łupkowego 

• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

1 4 2 2 16 
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XII Długotrwała susza Obniżenie zwierciadła wody gruntowej • Brak wody  2 2 2 2 16 

XIII 
Powódź bądź lokalne podtopienia 

terenu 
- 

• Mikrobiologiczne  
• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

1 2 2 2 8 

XIV Działania terrorystyczne - 
• Mikrobiologiczne  
• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

1 4 1 1 4 

XV  
Nieracjonalne gospodarowanie 

wodami podziemnymi 
Zbyt duża ilość wydanych pozwoleń 

wodnoprawnych 
• Brak wody  1 2 2 2 8 

XVI  Stacje benzynowe i magazyny paliw 

Skażenie wód gruntowych przez wyciek 
z nieszczelnych zbiorników, w których 

przechowywane są paliwa (stacje 
paliw, cysterny, magazyny rolnicze) 

• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

3 4 2 2 48 

XVII  Nieszczelna kanalizacja sanitarna 
Skażenie wód gruntowych przez 

przeciekające ścieki z nieszczelnych 
kanalizacji sanitarnej 

• Mikrobiologiczne 
• Fizykochemiczne   

Zgodna z cechami tła 
hydrogeochemicznego 

wód podziemnych  
dla badanego 

środowiska 

1 3 2 2 12 

 

 

 

 



 Wstępne określenie poziomu zagrożenia  

Kolejnym krokiem, po wykonaniu identyfikacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych jest 

oszacowanie poziomu zagrożenia. Każde rozpoznane zagrożenia chcieliśmy w jakiś sposób 

skwantyfikować w celu określenia czy eliminacja tego zagrożenia jest niezbędna, czy 

nadzorowanie jest konieczne aby osiągnąć akceptowalne poziomy zagrożenia.   

 

gdzie: 
           P – prawdopodobieństwo wystąpienia  
 P=1, Nigdy nie obserwowano niezgodności (zgodność parametru 100% czasu), 
 P=2, Przypadkowe (zgodność parametru ok. 100% czasu) 
 P=3, Regularne/Cykliczne (zgodność parametru 50-80% czasu) 
 P=4, Stałe (zgodność parametru <50%)   
 
          D – dotkliwość zdarzenia 

D=1, Zagrożenie powodujące niewielkie pogorszenie jakości wody bez  zrodzenia  
niezgodności produktu, 

 D=2, Zagrożenie wywołujące  pogorszenie jakości wody bez przekraczania 
 akceptowalnych poziomów, ale wymagające bezpośredniego działania, 

D=3, Zagrożenie wywołujące przekroczenie akceptowalnego poziomu  wywołujące pośredni 
wpływ na zdrowie konsumentów, 
D=4, Zagrożenie wywołujące bezpośredni wpływ na zdrowie konsumentów,  powodujące 
zakaz spożycia.  

 
           A – Czy eliminacja lub redukcja zagrożenia do poziomu akceptowalnego jest  niezbędna? 
 A=1, Nie 
 A=2, Tak  
 
           N – Czy nadzorowanie zagrożenia jest konieczne do osiągnięcia akceptowalnego 
 poziomu? 
 N=1, Nie 
 N=2, Tak  

 

Wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń na etapie spływu wód gruntowych do ujęć wody 

na dzień dzisiejszy jest 17.  

Na podstawie otrzymanych wartości liczbowych współczynników  P (prawdopodobieństwo), 

D (dotkliwość), A i N dokonano wstępnej oceny ryzyka dla każdego zidentyfikowanego 

zagrożenia. Następnie konieczne było ustalenie punktu krytycznego, po przekroczeniu 

którego konieczne będzie podjęcie stanowczego działania w celu eliminacji zagrożenia oraz 

walidacji istniejących środków zapobiegawczych. Założono, że gdy poziom zagrożenia                  

R będzie większy, bądź równy 8, to w takim przypadku zagrożenie zostało zakwalifikowane 

do grupy zagrożeń znaczących. Natomiast, gdy poziom zagrożenia wyniesie poniżej 8, to 

zagrożenia zostaną określone jako nieznaczące. Dla zagrożeń znaczących koniecznie należy 

Poziom zagrożenia (R) = P x D x A x N 
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określić środki nadzoru redukujące lub eliminujące zagrożenia. Z kolei dla zagrożeń 

nieznaczących należy podjąć decyzję czy wymagane jest na tym etapie stosowanie środka 

nadzoru, czy też nie. Aby system był prawdziwe skuteczny przy określaniu tych środków 

minimalizujących zagrożenie należy stosować tzw. zasadę „wielu barier”. Stosowanie tej 

zasady zapewnia, że wszystkie etapy w dostawach wody (ochrona zasobów wody, pobór, 

uzdatnianie, gromadzenie, transport, dystrybucja i montaż domowy) odbywają się 

bezpiecznie. 

Po przeprowadzonej wstępnej ocenie poziomu zagrożenia 13 zagrożeń/zdarzeń 

potencjalnie niebezpiecznych zaliczono do grupy znaczących, natomiast 3 do grupy 

zagrożeń nieznaczących.  

4. Określenie i walidacja środków bezpieczeństwa, ponowna ocena 

ryzyka oraz określenie listy priorytetowych zagrożeń i zdarzeń 

potencjalnie niebezpiecznych  (moduł 4)   

Instytucje samorządowe, państwowe jednostki nadzorujące wykonują swoje działania 

w oparciu o przepisy prawne, tj. ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, obwieszczenia czy 

wewnętrzne regulaminy. Poniżej w tabeli (tabela nr 8) do każdego zagrożenia i zdarzenia 

potencjalnie niebezpiecznego przypisane zostały odpowiednie akty prawne, które w pewien 

sposób regulują dany sektor.  

Tabela 2 Zestawienie aktów prawnych 
L.p. Źródło/przyczyna wystąpienia 

zagrożenia 
Akty prawne 

I.  

Wysypiska śmieci, śmietników  oraz 
z tzw. „dzikich” wysypisk śmieci 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach 
• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji  
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej 
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie 
• Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w 
sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

II. 

Źle zabezpieczone otwory 
hydrogeologiczne 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w 
sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji 
przez państwową służbę hydrogeologiczną 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej 

III. 

Stosowanie środków ochrony roślin 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 
• Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej 
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 
2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 
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Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji 
• Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 
2013 r. w prawie sposobu postępowania przy stosowaniu i 
przechowywaniu środków ochrony roślin 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 
r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 
7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowlę rolnicze i ich usytuowanie 
• Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 
rolniczego 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w 
sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie 
• Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w 
sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

IV. 

Stosowanie nawozów azotowych  

• Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 
• Ustawa z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
• Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 
• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych 
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 
• Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 
rolniczego 
• Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o nawozach i 
nawożeniu  
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 
2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań 
weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby 

V. 

Utylizacja martwych zwierząt 
pochodzących z hodowli 

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 
2010 r. w sprawie nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 
2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania 
informacji o chorobach zakaźnych 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości 
• Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
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zwierzęcego 
• Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 
rolniczego  
• Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w 
sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
• Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 
• Ustawa z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
� Zarządzenie nr 55 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 
2009 r. w sprawie warunków i trybu współpracy ARMiR i Inspekcji 
Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów 
• Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie rejestracji i identyfikacji 
zwierząt 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i 
izbach lekarsko-weterynaryjnych 
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie 
zwierząt gospodarskich 
• Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 o inspekcji weterynaryjnej 

 VI. 
Źle zabezpieczone szamba 

• Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. Prawo wodne 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

VII. 

Składowanie obornika, gnojowicy, 
kiszonek paszowych  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 
7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości 
• Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 
rolniczego 
• Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

VIII. 

Nawożenie pól gnojowicą 

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 
2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań 
weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby 
• Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. Prawo wodne 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych 
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 
• Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 
rolniczego 

IX. 

Transport drogowy, lotniska  

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie 
• Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w 
sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych 
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X. 

Ścieki i odpady pochodzące z 
zakładów przemysłowych  

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w 
sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny 
odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone 
do magazynowania materiałów trujących lub żrących 
• Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

XI. Wydobycie gazu łupkowego • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

XII. Długotrwała susza • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

XIII. Powódź bądź lokalne podtopienia 
terenu 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

XIV. 
Działania terrorystyczne 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie 

XV. Nieracjonalne gospodarowanie 
wodami podziemnymi 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

XVI. 

Stacje benzynowe i magazyny paliw 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny 
odpowiadać  zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone 
do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny 
odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone 
do magazynowania materiałów trujących lub żrących 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 
stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie 
• Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w 
sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

XVII. 
Nieszczelna kanalizacja sanitarna 

• Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. Prawo wodne 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 

Następnie w poniższym zestawieniu (tabel nr 9) wypisano konkretne zapisy zawarte 

w aktach prawnych, które można uznać za „bariery” dla zidentyfikowanych zagrożeń i 

zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Po określeniu środków bezpieczeństwa („barier”) 

należy ponownie dokonać oceny poziomu zagrożenia oraz utworzyć aktualną listę 

priorytetowych ryzyk.   



Tabela 3 Określenie środków bezpieczeństwa dla etapu zasilania ujęć wody  
 

L.p. Zagrożenie 

Środek nadzoru 

Instytucja wiodąca 
Podstawowe akty 

prawne 
Źródło 

Opis środka nadzoru 
Uwagi 

I.1 

Skażenie wody poprzez 
odcieki z źle 

zabezpieczonych 
wysypisk śmieci, 

śmietników  oraz z tzw. 
„dzikich” wysypisk 

śmieci. 

Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 16 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie 
może: 1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, 

gleby, roślin lub zwierząt 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągłym 

I.2 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 18.1 

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące 
powodować powstanie odpadów, powinien takie działania 
planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich 
sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i 
materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 
powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na 
środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i 
po zakończeniu ich użycia. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągłym 

 
 
 

I.3 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 26.1-6 

Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 
usuwania 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

I.4 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art.27.1-28.2 

Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności 
za gospodarowanie odpadami 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągłym 

I.5 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 29.2, 1) 

Instalacje oraz urządzenia do przetwarzania odpadów 
eksploatuje się tylko wówczas, gdy spełniają wymagania 

ochrony środowiska 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągłym 

I.6 
Wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 32 

Wydanie decyzji, kierując się stopniem zagrożenia dla 
środowiska, życia lub zdrowia ludzi o wstrzymaniu 
działalności posiadacza odpadów. 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

I.7 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 33.1 

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z 
odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki 

odpadami (…), aby procesy te oraz powstające w ich 
wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub 

zdrowia ludzi oraz dla środowiska 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.8 Sejmik województwa 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 34.1-40 

Opracowanie planu gospodarowania odpadami Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.9 
Marszałek 

województwa/Starosta 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 41-48 

Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie 
przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, 

które wydaje organ właściwy ze względu na miejsce 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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zbierania lub przetwarzania odpadów.  

I.10 
Marszałek 

województwa 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 49-65 

Prowadzony jest rejestr podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.11 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 66-72 

Prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji 
odpadów z katalogiem odpadów. Obowiązki te przejmuje 
podmiot na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność 

za wytarzane odpady.  Sprzedawca odpadów i pośrednik w 
obrocie odpadami niebędącymi posiadaczami odpadów są 

obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i 
jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły  

I.12 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 73-78 

Sporządzanie rocznego sprawozdania w zakresie 
produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.13 
Marszałek 

województwa 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 79-84 

Utworzono Bazę dany o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.14 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 85-102 

Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami 
odpadów (odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, 
odpady medyczne i weterynaryjne, komunalne osady 

ściekowe, odpady pochodzące z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu, odpady z wypadków, odpady metali) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.15 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 105.1 

Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów 
poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, 

chemicznego, termicznego lub biologicznego, włączenie z 
segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i 

zdrowia ludzi lub środowiska. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.16 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 106.1-4 

Na składowisku odpadów niebezpiecznych nie mogą być 
składowane odpady inne niż niebezpieczne, chyba że 
zostaną one wydzielone i muszą spełniać wymagania 
określone dla składowiska odpadów niebezpiecznych 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.17 
Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 
Wodnej 

Ustawa z dn. 14.12.2012 
o odpadach 

Art. 126 
Wyznaczenie lokalizacji składowiska odpadów wymaga 

zgody dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
w zakresie związanym z ochroną wód 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.18 

Wojewódzki inspektor 
ochrony 

środowiska/Posiadacz 
odpadów 

Ustawa z dn. 14.12.2012 
o odpadach 

Art. 138-142 

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany 
powiadomić niezwłocznie wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska  o stwierdzonych na składowisku 

odpadów zmian obserwowanych parametrów, 
wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie 
zagrożenia dla środowiska lub życia lub zdrowia ludzi. 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

I.19 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art.164-167 

Kierownikiem składowiska odpadów może być wyłącznie 
osoba posiadająca świadectwa stwierdzające kwalifikacje 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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w zakresie gospodarowania odpadami 

I.20 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 171-202 

Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne za 
niewłaściwe prowadzenie gospodarki odpadami 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

I.21 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

Ustawa z dnia 20.07.1991 
o Inspekcji Ochrony 

Środowiska 
Art.1 

Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli 
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz 

badania i oceny stanu środowiska 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.22 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Ustawa z dnia 13.04.2007 
o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich 
naprawie 

Art.9 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 
szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska 

jest obowiązanych niezwłocznie podjąć działania 
zapobiegawcze 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

I.23 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Ustawa z dnia 13.04.2007 
o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich 
naprawie 

Art. 11-20 

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie 
zostało zażegnane, mimo przeprowadzenie działań 

zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, 
podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany 

niezwłocznie głosić ten fakt organowi ochrony środowiska i 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

I.24 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Ustawa z dnia 13.04.2007 
o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich 
naprawie 

Art.24-26 

Organ ochrony środowiska jest obowiązany przyjąć od 
każdego zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

I.25 Gmina 
Ustawa z dnia 13.09.1996 
o utrzymaniu porządku w 

gminach 
Art.3 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do 
obowiązkowych zadań własnych gminy 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.26 Wójt/Prezydent 
Ustawa z dnia 13.09.1996 
o utrzymaniu porządku w 

gminach 
Art. 9b-9m 

Prowadzony jest rejestr przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.27 
Podmiot odbierający 
odpady komunalne 

Ustawa z dnia 13.09.1996 
o utrzymaniu porządku w 

gminach 
Art. 9n 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właściciel 
nieruchomości jest obowiązany do sporządzania 

kwartalnych sprawozdań 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.28 Wójt/Prezydent 
Ustawa z dnia 13.09.1996 
o utrzymaniu porządku w 

gminach 

Art.9q 
Art.94 

Sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z 
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
poddane jest weryfikacji przez Marszałka województwa i 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.29 Wójt/Prezydent 
Ustawa z dnia 13.09.1996 
o utrzymaniu porządku w 

gminach 
Art.9u- 

Wójt lub prezydent miasta sprawuje kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, jeżeli jest 

to niezbędne może wystąpić z wnioskiem do komendanta 
Policji o pomoc do przeprowadzenia czynności 

kontrolnych.  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.30 Właściciel pojazdu 
Ustawa z dnia 20.01.2005 

o recyklingu pojazdów 
Art. 3a.1 

Pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych, 
zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia lub życia 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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ludzi (…) są pojazdami wycofanymi z eksploatacji 

I.31 Właściciel pojazdu 
Ustawa z dnia 20.01.2005 

o recyklingu pojazdów 
Art. 18 

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje 
go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację 
demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt 

zbierania pojazdów 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

I.32 
Przedsiębiorca 

prowadzący stację 
demontażu 

Ustawa z dnia 20.01.2005 
o recyklingu pojazdów 

Art. 21.1,2 

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest 
obowiązany do przekazania zużytych baterii 

samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych 
akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych 

prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

      

      

      

II.1 

Infiltracja zanieczyszczeń 
do pokładów 

wodonośnych przez 
niezlikwidowane bądź źle 

zabezpieczone stare 
otwory eksploatacyjne 

bądź z piezometrów 

Właściciel urządzenia 
wodnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art.64.1 
Utrzymywanie urządzeń wodnych polegające na ich 
eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu 
zachowania ich funkcji 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

II.2 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 64b 

W  przypadku nienależytego utrzymania urządzenia 
wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe 

oddziaływanie na grunty, organ właściwy do wydawania 
pozwolenia wodnoprawnego może w drodze decyzji, 
nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia 

wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin 
wykonania tych czynności. 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

II.3 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 122.1 
Na wykonanie urządzenia wodnego wymagane jest 

pozwolenie wodnoprawne 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

II.4 
Hydrogeolog z 

uprawnieniami do 
nadzorowania robót  

Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 Prawo geologiczne i 

górnicze 
Art. 79, 92 

Prace geologiczne z zastosowanie robót geologicznych 
mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót 

geologicznych (Minister właściwy do spraw środowiska 
określa w drodze rozporządzenia szczegółowe wymagania 

dotyczące projektów robót geologicznych) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

II.5 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 54.6 

Organ właściwy do wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego może na wniosek właściciela ujęcia wody 

i na jego koszt, w drodze decyzji, nałożyć na właścicieli 
gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej 

obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni. 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

II.6 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 54.7 
Organ właściwy do wydawania pozwolenia 

wodnoprawnego może, na wniosek właściciela ujęcia 
wody, w drodze decyzji, nałożyć na właściciela gruntu 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 
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położonego na terenie ochrony pośredniej obowiązek 
zlikwidowania, na jego koszt, ogniska zanieczyszczenia 

wody 

 
Państwowa służba 
hydrogeologiczna 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 105 
Prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych 

, w szczególności bazy danych o otworach 
hydrogeologicznych 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

      

III.1 

Skażenie wód 
gruntowych przez 
nieodpowiednie 

stosowanie środków 
ochrony roślin 

Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 

Ustawa z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin 

Art. 76.1 
Nadzór nad systemem badań stanu technicznego 

opryskiwaczy  
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

Ustawa z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach 

ochrony roślin 
Art. 48.1 

Nadzór nad systemem badań stanu technicznego 
opryskiwaczy 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.2 
Inspekcja Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 

Ustawa z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin 

Art. 78-81 
Nadzór nad prawidłowością stosowania środków ochrony 

roślin 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

Ustawa z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach 

ochrony roślin 
Art. 35.1-47.1 

Nadzór nad prawidłowością stosowania środków ochrony 
roślin 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.3 

Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 

Ustawa z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin 

Art. 78-81 
Monitorowanie zużycia środków ochrony roślin Środek nadzoru o 

charakterze ciągły 

Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 

Ustawa z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin 

Art. 78-81 
Nadzór nad urzędową kontrolą badania pozostałości 

środków ochrony roślin w płodach rolnych 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.4 
Inspekcja Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 

Ustawa z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin 

Art. 78-81 
Nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców 

prowadzących obrót lub konfekcjonowanie środków 
ochrony roślin 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

Ustawa z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach 

ochrony roślin 
Art. 4.1-20.1 

Nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców 
prowadzących obrót lub konfekcjonowanie środków 

ochrony roślin 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.5 
Inspekcja Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 

Ustawa z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin 

Art. 78-81 
Nadzór nad kontrolą jakości środków ochrony roślin 

dopuszczonych do obrotu 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

Ustawa z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach 

ochrony roślin 
Art. 21-34.1 

Nadzór nad kontrolą jakości środków ochrony roślin 
dopuszczonych do obrotu 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.6 
Inspekcja Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 

Ustawa z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin 

Art. 78-81 
Nadzór nad systemem szkoleń z zakresy obrotu i 

konfekcjonowania oraz stosowania środków ochrony roślin 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

Ustawa z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach 

ochrony roślin 
Art.64.1-72 

Nadzór nad systemem szkoleń z zakresy obrotu i 
konfekcjonowania oraz stosowania środków ochrony roślin 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.7 
Inspekcja Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 

Ustawa z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin 

Art. 78-81 
Nadzór nad systemem Integrowanej Produkcji Środek nadzoru o 

charakterze ciągły 

Ustawa z dnia 8 marca Art. 55.1-63 Nadzór nad systemem Integrowanej Produkcji Środek nadzoru o 
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2013 r. o środkach 
ochrony roślin 

charakterze ciągły 

III.8 

Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych 
(współpracuje z 

Inspekcją Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 

oraz Inspekcją 
Weterynarii) 

Ustawa z dnia 25 czerwca 
o rolnictwie ekologicznym 

 

Wydawanie certyfikatów dla rolnictwa ekologicznego Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.9 
Inspekcja Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 
Ustawa z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin 

Art. 76.1 
Okresowe badania sprzętu do stosowania środków 

ochrony roślin 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.10 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

również 
Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 26 
lipca 2002 r. w sprawie 

rodzajów instalacji 
mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych 

elementów 
przyrodniczych albo 

środowiska jako całości 
(Dz.U. Nr 122 poz. 1055) 

Art. 251 
Art. 261 

Odbiera i opiniuje „programy zapobiegania awariom” oraz 
„plany operacyjno-ratownicze” sporządzane przez zakłady 

o zwiększonym i dużym ryzyku środowiskowym 
(współpraca z PSP) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.11 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 263 

Gromadzi dane przekazane przez zakłady o dużym ryzyku 
nt. posiadanych substancji niebezpiecznych na terenie 

zakładu 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.12 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 271b 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem 
właściwym do realizacji zadań ministra właściwego do 

spraw środowiska w sprawach przeciwdziałania poważnym 
awariom, transgranicznym skutkom awarii przemysłowych 

oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód granicznych.   

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

III.13 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 

Art. 299 
Art. 300-315 

Prowadzi kontrole i pomiary środowiskowe. Gromadzi 
dowody naruszeń środowiskowych. 

WIOŚ nakłada kary pieniężne w trybie decyzji. 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

III.14 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 

Art. 363 
Art. 365 
Art. 367 

Wydaje decyzje o wstrzymaniu działalności podmiotu 
gospodarczego lub osoby fizycznej negatywnie 

wpływających na środowisko 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

III.15 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 

Art. 370 
Art. 371 

WIOŚ zakazuje, w drodze decyzji, produkcji, sprowadzania 
z zagranicy lub wprowadzania do obrotu produktów 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 
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niespełniających wymagań ochrony środowiska. 
Wydaje zakazy w odniesieniu do odpadów. 

III.16 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 76 

Odbiera sprawozdania od inwestorów dot. nowych 
obiektów budowlanych  i instalacji znacząco 

oddziaływujących na środowisko (również po 
przebudowach i rozbudowach) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.17 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 109 

W ramach państwowego monitoringu środowiska organy 
IOŚ prowadzą pomiary m.in. standardów jakości gleby. 

Wyniki pomiarów przekazują staroście.  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.18 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 236a 

Główny IOŚ prowadzi Rejestr Transferu i Uwalniania 
Zanieczyszczeń 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.19 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

również 
Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 30 
grudnia 2002 r. w sprawie 

poważnych awarii 
objętych obowiązkiem 

zgłoszenia do Głównego 
IOŚ 

(Dz.U. Nr 5 poz. 57 i 58) 

Art. 246 
Art. 247 

Współpracuje z Państwową Strażą Pożarną w zakresie 
określenia działań i środków w przypadku awarii 

środowiskowych. 
Podejmuje i wydaje decyzje. 

 
GIOŚ przetwarza uzyskane dane dot. skutków awarii 

środowiskowych, w tym  w zakresie wód. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.20 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
Ustawa Prawo Ochrony 

Środowiska 

Dz.U. 2001 Nr 
62 poz. 627 z 
27 kwietnia 

2001 r. 
Art. 27 

Wskazuje na zasady funkcjonowania państwowego 
monitoringu środowiska oraz zadania organów IOŚ w 

zakresie ich koordynacji.  
 

Odniesienie do Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z 
20 lipca 1991 r. 

Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli 
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz 

badania i oceny stanu środowiska. – Art. 1 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.21 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 29 

Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie 
udostępniania gromadzonych danych, dot. państwowego 

monitoringu środowiska 
i jego wyników 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.22 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 73 

Organy IOŚ wydają decyzje, dot. dodatkowych 
zabezpieczeń technicznych w zakresie instalacji 

(współpraca z Państwową Strażą Pożarną) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.23 
Minister właściwy do 

spraw gospodarki 
wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art.38c, 2) 

Ograniczenie emisji do wód ze źródeł obszarowych, przez 
określenie jej warunków, z uwzględnieniem najlepszych 
dostępnych praktyk w zakresie ochrony środowiska, o 
których mowa w szczególności w przepisach ustawy, a 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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także w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony 
środowiska 

III.24 
Agencja Modernizacji i 

Restrukturyzacji 
Rolnictwa 

Ustawa z 9 maja 2008 r. 
o AMiRR 

ostatnia zmiana: 
Ustawa z dnia 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy 
o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa - 
Dz.U. z 2014 r. poz. 341 z 

18.03.  

 

KONTROLE BENEFICJENTÓW 
Kontrolowani są jedynie rolnicy (beneficjenci programów) 
ubiegający się o płatności w ramach programów UE. 
 
Załącznik nr 7 
Minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin, wraz z liczbą punktów, jaką 
przypisuje się każdej stwierdzonej niezgodności 

Dotyczy tylko wnioskodawców ubiegających się o płatności 
rolnośrodowiskowe 

Tabela I  - Wymogi dotyczące stosowania nawozów 
Tabela II - wymogi dotyczące stosowania środków ochrony 

roślin 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.25 Właściciel ujęcia wody 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 51-61 

Wyznaczenie strefy ochrony pośredniej Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.26 
Regionalny zarząd 
gospodarki wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 113.2 
Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i 
ocena ich wpływu na stan wód powierzchniowych i 
podziemnych 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

III.27 
Regionalny zarząd 
gospodarki wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 113.2 
Prowadzenie rejestrów obszarów chronionych Środek nadzoru o 

charakterze ciągły 

III.28      

IV.1 

Skażenie wód 
gruntowych przez 
nieodpowiednie 

stosowanie nawozów 

Agencja Modernizacji i 
Restrukturyzacji 

Rolnictwa 

Ustawa z 9 maja 2008 r. 
o AMiRR 

ostatnia zmiana: 
Ustawa z dnia 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy 
o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa - 
Dz.U. z 2014 r. poz. 341 z 

18.03.  

 

KONTROLE BENEFICJENTÓW 
Kontrolowani są jedynie rolnicy (beneficjenci programów) 
ubiegający się o płatności w ramach programów UE. 
 
Załącznik nr 7 
Minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin, wraz z liczbą punktów, jaką 
przypisuje się każdej stwierdzonej niezgodności 

Dotyczy tylko wnioskodawców ubiegających się o płatności 
rolnośrodowiskowe 

Tabela I  - Wymogi dotyczące stosowania nawozów 
Tabela II - wymogi dotyczące stosowania środków ochrony 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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roślin 

IV.2 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

Ustawa z 2 kwietnia 2004 
r. 

o zmianie ustawy o 
nawozach i nawożeniu 

Art. 20f 1. 

IOŚ wykonuje kontrolę stosowania 
i przechowywania nawozów 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

IV.3 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 20g 1. 

WIOŚ wydaje decyzje w stosunku do naruszających 
przepisy w zakresie chowu lub hodowli 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

IV.4 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
Ustawa z 10 lipca 2007 r. 
o nawozach i nawożeniu 

Art. 18, 6. 
IOŚ otrzymuje kopię planu nawożenia Środek nadzoru o 

charakterze ciągły 

IV.5 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 32 

Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadza kontrolę 
przestrzegania przepisów dotyczących warunków 

stosowania i przechowywania nawozów, nawozów 
oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków 

wspomagających uprawę roślin w sposób określony w 
przepisach o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

IV.6 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

Ustawa z 25 lutego 2011 
r. 

o substancjach 
chemicznych i ich 

mieszaninach 

Art. 27 
Art. 28 

IOŚ może wnioskować do Inspektora d.s Substancji 
Chemicznych o wydanie decyzji zakazującej wprowadzania 

określonych substancji chemicznych na terytorium RP  

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

IV.7 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 Art. 29 

IOŚ prowadzi nadzór nad prawidłowością kart 
charakterystyki w zakresie zagrożeń dla środowiska 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

IV.8 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
 

Art. 33 
Art. 35 

IOŚ wydaje decyzje w sprawie wstrzymania chowu lub 
hodowli, jeżeli brak jest planu nawożenia 
Wydaje decyzje ponownie zezwalającą. 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

IV.9 
Inspekcja Nadzoru 
Weterynaryjnego 

Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 12 maja 2006 r. 
w sprawie wymagań 
weterynaryjnych dla 

dodatków do 
wzbogacania gleby 

Cały, 
jednostronico
wy dokument 

Informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o 
stosowaniu polepszaczy do nawożenia gleby (nabycie i 

zbycie polepszaczy przez podmioty) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

IV.10 

Minister właściwy do 
spraw rolnictwa w 

porozumieniu z 
ministrem właściwym 
do spraw środowiska 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 47.2. 
Opracowanie zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej i 

upowszechnianie tych zasad, w szczególności w drodze 
organizowania szkoleń dla rolników 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

IV.11 
Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 47.3-9 

Wyznaczenie i weryfikacja wód i obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 



48 
 

Wodnej rolniczych 

IV.12 Właściciel ujęcia wody 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 51-61 

Wyznaczenie strefy ochrony pośredniej 
 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

IV.13 
Regionalny zarząd 
gospodarki wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 113.2 
Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i 
ocena ich wpływu na stan wód powierzchniowych i 
podziemnych 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

IV.14 
Regionalny zarząd 
gospodarki wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 113.2 
Prowadzenie rejestrów obszarów chronionych Środek nadzoru o 

charakterze ciągły 

      

V.1 

Skażenie wód 
gruntowych poprzez 

nieodpowiednią 
utylizację martwych 

zwierząt pochodzących z 
hodowli 

Agencja Modernizacji i 
Restrukturyzacji 

Rolnictwa 

Ustawa z 9 maja 2008 r. 
o AMiRR 

ostatnia zmiana: 
Ustawa z dnia 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy 
o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa - 
Dz.U. z 2014 r. poz. 341 z 

18.03.  

Art. 4.1, 7) 

Wspieranie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych 
zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, 
świnie lub konie. AMiRR realizuje ww. zadanie przez 

finansowanie lub udział w finansowaniu. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

V.2 
Agencja Modernizacji i 

Restrukturyzacji 
Rolnictwa 

Ustawa z 9 maja 2008 r. 
o AMiRR 

ostatnia zmiana: 
Ustawa z dnia 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy 
o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa - 
Dz.U. z 2014 r. poz. 341 z 

18.03.  

Art. 6, 1) 

Prowadzenie rejestru zwierząt gospodarskich 
oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt a także 

wykonywanie innych czynności związanych z 
oznakowaniem bydła, owiec, kóz i świń 

 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

V.3 
Agencja Modernizacji i 

Restrukturyzacji 
Rolnictwa 

Ustawa z 2 kwietnia 2004 
r. 

o systemie rejestracji 
i identyfikacji zwierząt 

Art. 4., 
Art. 8. 1. i 3. 

Art. 12. 
 
 

Art. 31. 1. 
Art. 32.1. 

 
 
 

Art. 33. 1. 
 

Prowadzenie rejestru zwierząt gospodarskich 
oznakowanych, w tym m.in. dane dot. miejsc utylizacji 

zwłok zwierząt gospodarskich 
 

Prowadzenie czynności kontrolnych w gospodarstwach 
oraz wzajemne informowanie się z Inspekcją 

Weterynaryjną o wynikach kontroli 
 

Nakładanie kar grzywny lub nagany 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

V.4 Agencja Modernizacji i Ustawa z 9 maja 2008 r. Art. 4.1, 5) Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w Środek nadzoru o 
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Restrukturyzacji 
Rolnictwa 

o AMiRR 
ostatnia zmiana: 

Ustawa z dnia 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy 
o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa - 
Dz.U. z 2014 r. poz. 341 z 

18.03.  

zakresie ekologii charakterze ciągły 

V.5 

Inspekcja Nadzoru 
Weterynaryjnego 

oraz 
Agencja 

Restrukturyzacji  
i Modernizacji 

Rolnictwa 

Zarządzenie Nr 55 
Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 15 
maja 2009 r. w sprawie 

warunków i trybu 
współpracy ARiMR i 

Inspekcji Weterynaryjnej 
w zakresie 

przeprowadzania kontroli 
wymogów 

Paragraf 5 Wymiana informacji nt. kontroli gospodarstw 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

V.6 
Inspekcja Nadzoru 
Weterynaryjnego 

Ustawa z dnia 11 marca 
2004 o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania 

chorób zakaźnych 
zwierząt, 

Art. 26a 
Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi kontrole 

podmiotów w zakresie produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

V.7 
Inspekcja Nadzoru 
Weterynaryjnego 

Rozporządzenie 
Parlamentu 

Europejskiego i Rady 
(WE) 

nr 1069/2009 z dnia 21 
października 2009 r. 

określającego przepisy 
sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych 
pochodzenia 
zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, i 

uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 

1774/2002 
(rozporządzenie o 

Rozporządzen
ie przywołane 
w Ustawie jw. 

w Art. 3 

Czynności w zakresie decyzji i kontroli Powiatowego 
Lekarza Weterynarii 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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produktach ubocznych 
pochodzenia 

zwierzęcego) (Dz. Urz. UE 
L 300 z 14.11.2009, str. 1, 

z późn. zm.), 

V.8 Lekarz weterynarz 

Ustawa z dnia 21 grudnia 
1990 r o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach 
lekarsko-

weterynaryjnych, 

Rozdział 1 
Art. 1 
Ust. 6) 

Sprawowanie czynności związanych z nadzorem 
weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz 
warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc 

gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów 
pochodzenia zwierzęcego 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

V.9 Właściciel ujęcia wody 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 51-61 

Wyznaczenie strefy ochrony pośredniej Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

V.10 
Marszałek 

województwa 
Ustawa z dnia 14.12.2012 

o odpadach 
Art.23.4-9 

Sposób postępowania, gdy ze względów bezpieczeństwa 
lub w przypadku gdy istnieje ryzyko niezapewnienia 
ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych konieczne jest 
zbieranie tych odpadów 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

V.11 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dnia 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 94-95 

Posiadacz odpadów medycznych lub odpadów 
weterynaryjnych unieszkodliwiający te odpady obowiązany 
jest prowadzanie procesów unieszkodliwiania ora do ich 
monitoringu. Posiadacz odpadów weterynaryjnych wydaje 
dokument potwierdzający unieszkodliwienia w trzech 
egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany 
wytwórcy odpadów, a drugi wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce 
wytwarzania zakaźnych odpadów weterynaryjnych 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

V.12 
Organ wydający 

zezwolenie 
Ustawa z dnia 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 94-95 

Wydanie pozwolenia na przetwarzania zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych  po uzyskaniu wcześniejszej 
zgody Głównego Inspektora Sanitarnego 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

      

VI.1 
Skażenie wody przez 

odcieki z nieszczelnych, 
źle zabezpieczonych 

szamb,  

 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
42.4 

W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej 
nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub 

powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować 
systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające 

ochronę środowiska. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

VI.2 
Właściciel 

nieruchomości 

Ustawa z dnia 13.09.1996 
o utrzymaniu porządku w 

gminach 
Art. 6 

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych (…) są obowiązani do 
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 

opróżniania zbiorników.  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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VI.3 
Podmiot wykonujący 

usługę 
opróżniania/Gmina 

Ustawa z dnia 13.09.1996 
o utrzymaniu porządku w 

gminach 

Art.6 
Art. 7-9 

Przedsiębiorca wykonywujący usługę opróżniania 
zbiorników musi posiadać ważne zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych. 

Gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicielu 

nieruchomości, którzy nie zawarli umów. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

VI.4 
Podmiot wykonujący 
usługę opróżniania 

Ustawa z dnia 13.09.1996 
o utrzymaniu porządku w 

gminach 
Art. 9o 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych jest obowiązanych do sporządzania kwartalnych 
sprawozdań.  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

      

      

VII.1 

Skażenie wody poprzez 
infiltrację zanieczyszczeń 
pochodzenia rolniczego – 

składowanie obornika, 
gnojowice, kiszonek 

paszowych itp. 

Powiatowy lekarz 
weterynarii 

Ustawa z dnia 16 grudnia 
2005 r. o produktach 

pochodzenia zwierzęcego 
Art. 19 

Zatwierdzenie w drodze decyzji administracyjnej przez 
powiatowego lekarza weterynarii projektu 
technologicznego zakładu zamierzającego prowadzić 
działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego 
(przed uzyskaniem pozwolenia na budowę) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

VII.2 
Powiatowy lekarz 

weterynarii 

Ustawa z dnia 16 grudnia 
2005 r. o produktach 

pochodzenia zwierzęcego 
Art. 20 

Powiatowy lekarz weterynarii: 
- prowadzenie rejestrów i wykazów zakładów i podmiotów 
w zakresie sprzedaży produktów pochodzenia 
zwierzęcego, uboju zwierząt, 
- wydawanie decyzji administracyjnych (dot. wpisu do 
rejestru, zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, 
przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia 
zatwierdzenia, cofnięcia zatwierdzenia, wykreślenia z 
rejestru) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

VII.3 
Powiatowy lekarz 

weterynarii 

Ustawa z dnia 16 grudnia 
2005 r. o produktach 

pochodzenia zwierzęcego 
Art. 22 

Informowanie Głównego Lekarza Weterynarii 
o rejestrach i wykazach jw. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

VII.4 
Inspekcja Nadzoru 
Weterynaryjnego 

Ustawa z dnia 11 marca 
2004 o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania 

chorób zakaźnych 
zwierząt, 

Art. 5 

Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie 
wydania decyzji administracyjnej - 

- pozwolenia na działalność nadzorowaną (m.in. spełnienie 
wymagań weterynaryjnych przez obiekty i miejsca) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

VII.5 
Powiatowy lekarz 

weterynarii 

Ustawa z dnia 11 marca 
2004 o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania 

Art. 11 
Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi rejestr 

podmiotów o działalności nadzorowanej 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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chorób zakaźnych 
zwierząt, 

VII.6 

Minister właściwy do 
spraw rolnictwa w 

porozumieniu z 
ministrem właściwym 
do spraw środowiska 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 47.2. 
Opracowanie zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej i 

upowszechnianie tych zasad, w szczególności w drodze 
organizowania szkoleń dla rolników 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

      

VIII.1 

Skażenie wody poprzez 
nieodpowiednie 

nawożenie pól gnojowicą 

Minister właściwy do 
spraw środowiska w 

porozumieniu z 
ministrem właściwym 
do spraw gospodarki 

wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 45.1 3) 

Opracowanie w drodze rozporządzenia warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do 

ziemi, w tym najwyższe dopuszczalne wartości 
zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu 

rolniczego wykorzystania ścieków, a także miejsce i 
minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, 

metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki 
odpowiadają wymaganym warunkom.  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

VIII.2    
Zakłady pobierające wodę oraz przeznaczające ścieki do 

rolniczego wykorzystania obowiązane są prowadzić 
pomiary ich ilości i jakości 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

VIII.3 

Minister właściwy do 
spraw rolnictwa w 

porozumieniu z 
ministrem właściwym 
do spraw środowiska 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 47.2. 
Opracowanie zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej i 

upowszechnianie tych zasad, w szczególności w drodze 
organizowania szkoleń dla rolników 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

VIII.4 Właściciel ujęcia wody 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 51-61 

Wyznaczenie strefy ochrony pośredniej Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

      

IX.1 

Skażenie wód 
głębinowych wskutek 

zanieczyszczeń 
pochodzących z 

transportu, lotnisk 
migrujących wraz z 

wodami opadowymi do 
warstw wodonośnych 

 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 24.1 

Transport odpadów  Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

IX.2 Transport 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 233.1-3 

Niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na transport 
odpadów  

 

IX.3 Starosta 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 101 

Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia lub 
środowiska starosta właściwy ze względu na miejsce 
powstania odpadów z wypadków, w drodze decyzji, 

wydanej z urzędu, może nałożyć na sprawcę wypadku 
obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z 

wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu 
posiadaczowi odpadów. W przypadku braku możliwości 
ustalenia sprawcy wypadku albo skuteczności egzekucji 

wobec sprawcy wypadku koszty gospodarowania 

Środki bezpieczeństwa 
mający charakter doraźny 
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odpadami z wypadków są pokrywane, na wniosek starosty 
lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ze 

środków finansowych wojewódzkiego funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

IX.4 
Transportowy Dozór 

Techniczny 
Ustawa z dn. 21.12.2000 
o dozorze technicznym 

Art. 44.1 
Zbiorniki , w tym cysterny wykorzystywane w ruchu 

drogowym podlegają dozorowi technicznemu 
 

      

X.1 

Skażenie wód 
głębinowych wskutek 
działalności zakładów 

przemysłowych 

Organ właściwy do 
wydawania pozwolenia 

wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 22.2 
Zakład ponosi koszty jeśli wprowadza do środowiska ściek, 

których obecność przyczynia się wzrostu kosztów 
utrzymania tych wód. 

Środki bezpieczeństwa 
mający charakter doraźny 

X.2 
Minister właściwy do 

spraw gospodarki 
wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 38c 1) 

Ograniczenie emisji do wód ze źródeł punktowych przy 
zastosowaniu dopuszczalnych wartości emisji ustalanych 

na podstawie przepisów ustawy lub najlepszych 
dostępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

X.3 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

41.1-6 

Ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi w ramach 
zwykłego albo szczególnego korzystania z wód powinny 

być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami 
ustawy.  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

X.4 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

41.1-6 

Wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są 
zobowiązaniu zapewnić ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i 
eksploatację urządzeń służących tej ochronie, a tam gdzie 

jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych 
ścieków. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

X.5 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

46.3 

Zakłady wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi mogą 
zostać obowiązane do prowadzenia pomiarów jakość wód 
powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu oraz 

wód podziemnych. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

X.6 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

122.3a 
Wytwórcy ścieków przemysłowych zawierających 

substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 
mają obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

X.7 Posiadacz odpadów 
Ustawa z dn. 14.12.2012 

o odpadach 
Art. 73-78 

Sporządzanie rocznego sprawozdania w zakresie 
produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

X.8 Przedsiębiorca 

Ustawa z dnia 11.05.2001 
obowiązki 

przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania 

odpadami 

Art. 3 

Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w 
szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju 
jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez 

niego na terytorium kraju.  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

X.9 Przedsiębiorca Rozporządzenie Ministra  Dozór techniczny nad zbiornikami do magazynowania Środek nadzoru o 
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Gospodarki z 
dn.26.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych 

dozoru technicznego, 
jakim powinny 

odpowiadać zbiorniki bez 
ciśnieniowe i 

niskociśnieniowe 
przeznaczone do 
magazynowania 

materiałów trujących lub 
żrących 

materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących 
lub żrących 

charakterze ciągły 

      

XI. Pogorszenie parametrów 
fizykochemicznych wody 
wskutek prowadzonych 

działań związanych z 
wydobycie gazu 

łupkowego 

     

    

  

XII.1 
Obniżenie się zwierciadła 

wody wskutek 
długotrwałe suszy 

Regionalny zarząd 
gospodarki wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 92.3 
Przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionach wodnych 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

      

XIII.1 

Zmiana jakości wody na 
ujęciu w przypadku 

wystąpienia powodzi lub 
lokalnego podtopienia 

terenu 

Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 90.1 2) 
Przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, 

mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XIII.2 
Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 90.1 2) 

Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym 
dla obszarów dorzeczy 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XIII.3 
Regionalny zarząd 
gospodarki wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 92.3 
Sporządzenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

w regionach wodnych 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XIII.4 
Regionalny zarząd 
gospodarki wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 92.3 

Koordynowanie działań związanych z ochroną przed 
powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności 

prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych 
ochrony przeciwpowodziowej – udostępnienie tych 
informacji dla potrzeb planowanie przestrzennego i 

centrów zarządzania kryzysowego 

Środki bezpieczeństwa 
mający charakter doraźny 

      

XIV Zagrożenie 
antyterrorystyczne  

     

      

XV.1 
Brak racjonalnego 

gospodarowania wodami  
Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 3.5 

Określenie programu wodno-środowiskowego kraju Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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XV.2 
Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 3.5 

Sporządzenie planu gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.3 
Minister właściwy do 

spraw gospodarki 
wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art.4. 
Składanie raportu Sejmowi RP, co dwa lata informacji o 

gospodarowaniu wodami do dnia 30 czerwca 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.4 
Minister właściwy do 

spraw gospodarki 
wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 38a). 1 
Art. 38b). 1 

Wyznacza się w drodze rozporządzenia kryteria i sposoby 
oceny stanu wód podziemnych wraz z określeniem celów 

środowiskowych 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.5 

Minister właściwy do 
spraw środowiska w 

porozumieniu z 
ministrem właściwym 
do spraw gospodarki 

wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 45.1 1) 

Utworzenie w drodze rozporządzenia wykazu substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być 
eliminowane oraz wykazu substancji szkodliwych dla 

środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, 
które powinno być ograniczane 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.6 
Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 3.5 

Określenie programu wodno-środowiskowego kraju 
(obejmuje m.in.: 
- działania umożliwiające wdrożenie przepisów 
dotyczących ochrony wód, w szczególności służące 
zaspakajaniu obecnych i przyszłych potrzeb wodny w 
zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków; działania służące kontroli 
zagrożeń wypadkami z udziałem substancji 
niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska; działania służące 
zapobieganiu zanieczyszczeniu ze źródeł rolniczych; ) 
- działania służące propagowaniu skutecznego i 
zrównoważonego korzystania z wody w celu 
niedopuszczenia do zagrożenia realizacji celów 
środowiskowych; 
- działania prewencyjne, ochronne i kontrolne, związane z 
ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 
źródeł punktowych i obszarowych; 
- działania ma rzecz optymalizowania zasad kształtowania 
zasobów wodnych i warunków korzystania z nich, w tym 
działania na rzecz kontroli poboru wody; 
- działania służące eliminowaniu lub ograniczaniu 
zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych, w tym stanowienie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
- działania zapobiegające uwalnianiu w znaczących 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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ilościach substancji  szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego z instalacji technicznych, a także 
służące zapobieganiu lub łagodzeniu skutków 
zanieczyszczeń niedających się przewidzieć , w tym przez 
stosowanie systemów wczesnego ostrzegania, a w 
przypadku zaistnienia nienadających się przewidzieć 
okoliczności – niezbędne środków dla zredukowania 
zagrożeń dla ekosystemów wodnych 

XV.7 
Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 Prawo Wodne 
Art. 3.5 

Określenie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.8 
Regionalny zarząd 
gospodarki wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 92.3 
Sporządzenie  identyfikacji znaczących oddziaływań 
antropogenicznych i ocena ich wpływu na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.9 
Regionalny zarząd 
gospodarki wodnej 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 92.3 
Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.10 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 123.1 

Jeżeli o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się 
kilka zakładów, których działalność wzajemnie się wyklucza 

z powodu stanu zasobów wodnych, pierwszeństwo w 
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego mają zakłady, 

które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia.  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.11 
Wojewódzki 

Inspektorat ochrony 
środowiska 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 155a.3 
Badanie i ocena stanu wód powierzchniowych  w zakresie 

fizykochemicznym, chemicznym i biologicznym 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.12 
Państwowa służba 
hydrogeologiczna 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 155a.5 
Badanie i ocena stanu wód podziemnych  w zakresie 

fizykochemicznym i ilościowym 
Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XV.13 

Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

 
Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
 

Inspekcja Sanitarna 
 

Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art.156-162 

Kontrola gospodarowania wodami (m.in. w zakresie 
korzystania z wód, ochrony wód przez zanieczyszczeniem, 

przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach 
wydanych na podstawie ustawy prawo wodne, utrzymania 

wód oraz urządzeń wodnych, stanu jakości wody 
ujmowane do zaopatrzenia ludności, stężeń azotanów w 
wodach wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych, przestrzegania warunków 
obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na 

obszarach  szczególnego zagrożenia powodzią; stanu 
zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania 

skutków powodzi związanych z z utrzymywaniem wód oraz 
urządzeń wodnych;  

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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XVI.1 

Skażenie wód 
gruntowych poprzez 

wycieki ze stacji paliw 

Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

Ustawa z dnia 20.07.1991 
o Inspekcji Ochrony 

Środowiska 
Art.1 

Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli 
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz 

badania i oceny stanu środowiska 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.2 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Ustawa z dnia 13.04.2007 
o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich 
naprawie 

Art.9 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 
szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska 

jest obowiązanych niezwłocznie podjąć działania 
zapobiegawcze 

 

XVI.3 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Ustawa z dnia 13.04.2007 
o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich 
naprawie 

Art. 11-20 

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie 
zostało zażegnane, mimo przeprowadzenie działań 

zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, 
podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany 

niezwłocznie głosić ten fakt organowi ochrony środowiska i 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

Środki bezpieczeństwa 
mający charakter doraźny 

XVI.4 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Ustawa z dnia 13.04.2007 
o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich 
naprawie 

Art.24-26 

Organ ochrony środowiska jest obowiązany przyjąć od 
każdego zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku 

Środki bezpieczeństwa 
mający charakter doraźny 

XVI.5 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 

26.07.2002 r. w sprawie 
rodzajów instalacji 

mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych 
elementów 

przyrodniczych albo 
środowiska jako całości 

Art. 251 
Art. 261 

Odbiera i opiniuje „programy zapobiegania awariom” oraz 
„plany operacyjno-ratownicze” sporządzane przez zakłady 

o zwiększonym i dużym ryzyku środowiskowym 
(współpraca z PSP) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.6 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
Art. 263 

Gromadzi dane przekazane przez zakłady o dużym ryzyku 
nt. posiadanych substancji niebezpiecznych na terenie 

zakładu 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.7 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
Art. 271b 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem 
właściwym do realizacji zadań ministra właściwego do 

spraw środowiska w sprawach przeciwdziałania poważnym 
awariom, transgranicznym skutkom awarii przemysłowych 

oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód granicznych.   

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.8 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
Art. 299 

Art. 300-315 

Prowadzi kontrole i pomiary środowiskowe. Gromadzi 
dowody naruszeń środowiskowych. 

WIOŚ nakłada kary pieniężne w trybie decyzji. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.9 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

Art. 363 
Art. 365 
Art. 367 

Wydaje decyzje o wstrzymaniu działalności podmiotu 
gospodarczego lub osoby fizycznej negatywnie 

wpływających na środowisko 

Środki bezpieczeństwa 
mający charakter doraźny 

XVI.10 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 
Art. 76 

Odbiera sprawozdania od inwestorów dot. nowych 
obiektów budowlanych  i instalacji znacząco 

oddziaływujących na środowisko (również po 
przebudowach i rozbudowach) 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.12 Inspekcja Ochrony Rozporządzenie Ministra Art. 246 Współpracuje z Państwową Strażą Pożarną w zakresie Środki bezpieczeństwa 
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Środowiska Środowiska z dnia 
30.12.2002r. w sprawie 

poważnych awarii 
objętych obowiązkiem 

zgłoszenia do Głównego 
IOŚ 

Art. 247 określenia działań i środków w przypadku awarii 
środowiskowych. 

Podejmuje i wydaje decyzje. 
 

GIOŚ przetwarza uzyskane dane dot. skutków awarii 
środowiskowych, w tym  w zakresie wód. 

mający charakter doraźny 

XVI.13 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

Ustawa z dnia 27.04.2001 
Prawo Ochrony 

Środowiska 
Art. 27 

Wskazuje na zasady funkcjonowania państwowego 
monitoringu środowiska oraz zadania organów IOŚ w 

zakresie ich koordynacji.  
 

Odniesienie do Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z 
20 lipca 1991 r. 

Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli 
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz 

badania i oceny stanu środowiska. – Art. 1 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.14 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

Ustawa z dnia 27.04.2001 
Prawo Ochrony 

Środowiska 
Art. 29 

Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie 
udostępniania gromadzonych danych, dot. państwowego 

monitoringu środowiska i jego wyników 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.15 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

Ustawa z dnia 27.04.2001 
Prawo Ochrony 

Środowiska 
Art. 73 

Organy IOŚ wydają decyzje, dot. dodatkowych 
zabezpieczeń technicznych w zakresie instalacji 

(współpraca z Państwową Strażą Pożarną) 

Środki bezpieczeństwa 
mający charakter doraźny 

XVI.16 Właściciel stacji paliw 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dn. 

21.11.2005 w sprawie 
warunków technicznych 
dla baz i stacji paliw i ich 

usytuowanie 

Art. 63.1 

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ropy naftowej i 
produktów naftowych należy budować z materiałów 

odpornych na działanie przechowywanych w nich 
produktów oraz czynników korozyjnych środowiska 

podczas ich eksploatacji albo zabezpieczać je powłoką 
ochronną, charakteryzującą się odpornością na te czynniki 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.17 Właściciel stacji paliw 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dn. 

21.11.2005 w sprawie 
warunków technicznych 
dla baz i stacji paliw i ich 

usytuowanie 

Art. 109 

Stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w 
instalacje wodociągowe, sanitarne i deszczowo-
przemysłowe oraz urządzenia oczyszczające ścieki do  
poziomu określonego w przepisach dotyczących 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w przepisach 
dotyczących substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVI.18 Właściciel stacji paliw 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dn. 

21.11.2005 w sprawie 
warunków technicznych 
dla baz i stacji paliw i ich 

Art. 64 

Nowo budowane zbiorniki stalowe powinny być 
zabezpieczone przed korozją za pomocą odpowiednio 
dobranych powłok ochronnych oraz wyposażone w  
zabezpieczenie przeciwkorozyjne 
zewnętrznych powierzchni stykających się z gruntem za 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 
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usytuowanie pomocą ochrony katodowej, odpowiednio do wymagań 
określonych w Polskich Normach dotyczących tych 
zabezpieczeń. 
Ochrona katodowa nie jest wymagana, jeżeli zewnętrzna 
powierzchnia zbiornika stykająca się z ziemią posiada 
powłokę, której szczelność jest monitorowana w czasie  
jego użytkowania. 

XVI.19 Właściciel stacji paliw 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dn. 

21.11.2005 w sprawie 
warunków technicznych 
dla baz i stacji paliw i ich 

usytuowanie 

Art.113 

Zewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych 
podziemnych i rurociągów technologicznych stacji paliw 
płynnych zabezpiecza się przed działaniem korozji, stosując 
odpowiednie powłoki ochronne. 
Jeżeli zbiornik lub rurociąg, o których mowa w ust. 1, są 
narażone na zwiększone zagrożenie korozją ze względu na 
występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii 
redukujących siarczany, należy zastosować odpowiednie 
systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj  
zagrożenia korozyjnego. 
Wewnętrzne powierzchnie zbiornika stalowego mogą być 
zabezpieczone powłoką ochronną, która powinna spełniać 
wymagania określone w Polskich Normach w zakresie 
zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. 
 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

       

XVII.1 

Skażenie wody w wyniku  
nieszczelnej kanalizacji 

sanitarnej 

Właściciel urządzenia 
wodnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art.64.1 
Utrzymywanie urządzeń wodnych polegające na ich 
eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu 
zachowania ich funkcji 

Środek nadzoru o 
charakterze ciągły 

XVII.2 
Organ właściwy do 

wydawania pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 Prawo Wodne 

Art. 64b 

W  przypadku nienależytego utrzymania urządzenia 
wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe 

oddziaływanie na grunty, organ właściwy do wydawania 
pozwolenia wodnoprawnego może w drodze decyzji, 
nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia 

wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin 
wykonania tych czynności. 

Środek nadzoru o 
charakterze doraźnym 

      

      

 

 


