„Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata
2013-2015” stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.).
Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
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WSTĘP
Potrzeba opracowania Aneksu nr 2 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2013 – 2015” wynika
głównie z wprowadzenia następujących zmian:
 w Podsystemie monitoringu jakości powietrza uaktualniona została informacja
dotycząca stacji i stanowisk pomiarowych,
 w Podsystemie monitoringu jakości wód poprawiono błędy w kodzie JCWP i kodzie
ppk, uwzględniono ppk monitoringu badawczego wykonane w 2014 roku oraz
zaplanowany na 2015 rok,
 w Podsystemie monitoringu hałasu ustalona została lokalizacja przekrojów
pomiarowych hałasu w środowisku, w których w 2015 roku zostaną wykonane
pomiary, w celu określenia wskaźników długookresowych i krótkookresowych.
Aneks został przygotowany na podstawie opracowanych w Departamencie Monitoringu
i Informacji o Środowisku GIOŚ „Wytycznych do opracowania wojewódzkich programów
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015” (2012 r.).
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1. Blok - presje
W zadaniu: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych
do powietrza dla potrzeb rocznej i wstępnej oceny jakości powietrza oraz prognoz
krótkoterminowych wraz z rozwiązaniami systemowymi, należy zmienić zdanie:
,,Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykona inwentaryzację emisji ze źródeł
przemysłowych na podstawie wykazów zawierających zbiorcze zestawienia informacji o
zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, niezwłocznie
przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do WIOŚ.”
(str.6)
na następujące:
,,Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykona inwentaryzację emisji ze źródeł
przemysłowych na podstawie wszystkich dostępnych źródeł.”

2. Podsystem monitoringu jakości powietrza
Aneks nr 2 do WPMŚ w zakresie monitoringu powietrza dotyczy trzech aspektów:
 zmiany w treści w rozdziale dot. presji,
 zmiany w treści w rozdziale dot. podsystemu monitoringu jakości powietrza,
 zmiany map dotyczących lokalizacji stacji automatycznych (mapa 2.1.1.) i stacji
manualnych (mapa 2.1.2.),
 weryfikacji wykazu stanowisk działających w wojewódzkim systemie oceny
jakości powietrza (zmiany w tabelach 2.2.1., 2.2.2. stanowiących załącznik nr 1 do
WPMŚ).
Do rozdziału 2.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza należy:
W zadaniu: Badanie i ocena jakości powietrza w strefach zmienić zdania:
„Monitorowanie stanu czystości powietrza w województwie mazowieckim w latach 20132015 będzie prowadzone przez: WIOŚ, instytuty badawcze, zakład przemysłowe.” (str. 14)
na następujące:
„Monitorowanie stanu czystości powietrza w województwie mazowieckim w latach 20132015 będzie prowadzone przez: WIOŚ, instytuty badawcze, zakłady przemysłowe.”
oraz
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„W latach 2013-2015 przewidziano pomiary na 180 stanowiskach pomiarowych, w tym 124
z automatycznym pomiarem, z czego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie

będzie

prowadził

pomiary

na

146

stanowiskach

pomiarowych

(91 automatycznych i 55 manualnych).” (str. 17)
na następujące:
„W roku 2015 przewidziano pomiary na 181 stanowiskach pomiarowych, w tym 120
z automatycznym pomiarem, z czego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie

będzie

prowadził

pomiary

na

159

stanowiskach

pomiarowych

(98 automatycznych i 61 manualnych). Zmiany dotyczące lokalizacji i liczby stanowisk
pomiarowych wynikają z Czwartej pięcioletniej oceny jakości powietrza w województwie
mazowieckim za lata 2009-2013 wykonanej przez WIOŚ w 2014 roku.”
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Zmiana map
Mapę nr 2.1.1. Lokalizacja stacji automatycznych istniejących w województwie
mazowieckim (str. 15) należy zastąpić poniższą mapą:

Mapa nr 2.1.1. Lokalizacja stacji automatycznych istniejących w województwie
mazowieckim
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Mapę nr 2.1.2. Lokalizacja stacji manualnych istniejących w województwie mazowieckim
(str. 16) należy zastąpić poniższą mapą:

Mapa nr 2.1.2. Lokalizacja stacji manualnych istniejących w województwie mazowieckim

Zmiana załącznika nr 1
W załączniku nr 1 Podsystem monitoringu jakości powietrza (tabela 2.1.1.) „Wykaz
stanowisk działających w wojewódzkim systemie oceny jakości powietrza w latach 20132015 i stanowisk uzupełniających” zaznaczono 10 stanowisk pomiarowych, na których od
1 stycznia 2015 r. nie będą prowadzone pomiary, oraz dodano 27 nowych, na których od
1 stycznia 2015 r. rozpoczną się pomiary.
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W związku z powyższym cały załącznik nr 1 do „Programu Państwowego Monitoringu
Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015” należy zastąpić załącznikiem
nr 1 do Aneksu nr 2 do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa
Mazowieckiego na lata 2013-2015”.

3. Podsystem monitoringu jakości wód
W załączniku nr 2 Tabele do wojewódzkiego programu monitoringu środowiska na lata 20132015 „ Podsystem monitoringu jakości wód. Monitoring jakości wód powierzchniowych
– wody śródlądowe” w tabeli 2.2.1.1.2 zmieniono dla ppk Kraska Prawa – Żyrówek kod
JCWP PLRW200017258349 oraz nazwę JCWP Kraska (Dopływ spod Stefanówki) na
Jeziorka od źródeł do Kraski i kod JCWP PLRW200017258299 (w kolumnach J i K).
W tabelach 2.2.1.1.1, 2.2.1.1.2., 2.2.1.1.4 oraz 2.2.1.1.5 wstawiono punkty objęte badaniami
w ramach monitoringu badawczego w roku 2014 (5 ppk) oraz 2015 (15 ppk).
W tabelach 2.2.1.2.2. oraz 2.2.1.2.4 zmieniono kod ppk jez. Urszulewskie - stan. 2 z
PL01S0702_0544 na PL01S0702_0553.

4. Podsystem monitoringu hałasu
Do rozdziału 2.4. Podsystem monitoringu hałasu w zadaniu: Pomiary i ocena stanu
akustycznego środowiska w części opisowej (str.43) należy zamienić zdania:
„W 2013 roku dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska zaplanowano:


wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego w celu określenia wskaźników
długookresowych w 3 przekrojach oraz wskaźników krótkookresowych w 12 punktach
(tabela 2.4.1. – załącznik nr 4);”

na następujące:
„W latach 2013-2015 roku dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska zaplanowano:


wykonanie w 2013 roku pomiarów hałasu komunikacyjnego w celu określenia
wskaźników długookresowych w 3 przekrojach oraz wskaźników krótkookresowych
w 12 punktach (tabela 2.4.1. – załącznik nr 4);



wykonanie w 2014 roku pomiarów hałasu komunikacyjnego w celu określenia
wskaźników długookresowych w 3 przekrojach oraz wskaźników krótkookresowych
w 12 punktach (tabela 2.4.2. – załącznik nr 4);”;
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wykonanie w 2015 roku pomiarów hałasu komunikacyjnego w celu określenia
wskaźników długookresowych w 3 punktach oraz wskaźników krótkookresowych w 10
punktach (tabela 2.4.3. – załącznik nr 4);”.

W miejsce zdania:
„Na mapie 2.4.1. oraz w tabeli 2.4.1. przedstawiono lokalizację oraz opis punktów
pomiarowych zaplanowanych na 2013 rok – pomiary będą wykonywane przez laboratorium
WIOŚ.”
wstawić zdanie:
„Na mapach 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3 oraz w tabelach 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3 przedstawiono
lokalizację oraz opis punktów pomiarowych zaplanowanych na 2013, 2014 i 2015 rok –
pomiary będą wykonane przez laboratoria WIOŚ.”;

Za mapą 2.4.2. (Lokalizacja planowanych punktów pomiarowych hałasu w roku 2014)
wstawić mapę 2.4.3. (Lokalizacja planowanych punktów pomiarowych hałasu w roku 2015).
W załączniku nr 4 Tabele do wojewódzkiego programu monitoringu środowiska na lata 20132015 „Podsystem monitoringu hałasu” po tabeli „2.4.2. Zestawienie punktów pomiarowych
monitoringu hałasu w województwie mazowieckim w roku 2014” wstawić tabelę „2.4.3.
Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu w województwie mazowieckim w
roku 2015”.
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Mapa 2.4.3. Lokalizacja planowanych punktów pomiarowych hałasu w 2015 r.
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