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W zwia_zku z Pana pismem z dnia 28.02.2018 r., dotycza_cym udost^pnienia informacji
na temat jeziora Dtugiego w Rzepinie, Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Zielonej Gorze informuje, ze zgodnie z §2, ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kqpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191) organ
udost^pnia informacje, ktore mog$ bye wykorzystane przy sporzqdzeniu profilu wody
w ka_pielisku tylko w zakresie swojej wtasciwosci.
Odnosnie szczegotowego zakresu danych zawartych w Pana pismie:
1. Parametry jeziora - brak danych.
W ramach realizacji Paristwowego Monitoringu Srodowiska

tut.

Inspektorat

prowadzi badania monitoringowe wyt^cznie na jeziorach, ktore wyznaczone s$ jako
jednolite cz^sci wod. Jednolita cz^sc wod powierzchniowych (JCWP) to, zgodnie z art.
2 ust.

10 Ramowej Dyrektywy Wodnej, ,,oddzielny i znaczqcy element wod

powierzchniowych,

taki jak: jezioro, zbiornik, strumieri, rzeka lub kanat, czejc

strumienia, rzeki lub kanatu, wody przejsciowe lub pas wod przybrzeznych".
W przypadku jezior jako jednolite cz^sci wod zostaly wyznaczone zbiorniki, ktorych
powierzchnia przekracza 50 ha. Powyzsze jezioro nie zostato wyznaczone jako
jednolita cz^sc wod powierzchniowych.
2. Zrodta zanieczyszczen wod jeziora - brak danych.
3. Zanieczyszczenie osadow - brak danych.
4. Ryzyko rozmnozenia si? cyjanobakterii w przyszlosci - brak danych.
5. Wystepowanie fitoplanktonu oraz ocena mozliwosci rozmnozenia - brak danych.
6. Rodzaj spodziewanych krotkotrwafych zanieczyszczeh, ich przyczyny, cz^stotliwosc
i czas trwania - brak danych.
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7. Wynik ostatniej klasyfikacji stanu/potencjaiu ekologicznego jednolitej cz^sci wod
llanka od zrodet do Rzepi (PLRW6000231786):
•

data wykonania klasyfikacji - czerwiec 2016;

•

rok przeprowadzenia badah monitoringowych, b^d^cych zrodtem danych do
klasyfikacji-2015;

•

ocena potencjatu ekologicznego-umiarkowany;

•

kod punktu pomiarowo-kontrolnego - PL02S0401_3312.

Informuje,, ze dane o ktore zwraca si§ Pan do nas w pismie w pkt. 7 nie mogq bye
wykorzystane do podania oceny stanu ekologicznego jeziora Diugiego, kapielisko bowiem nie
znajduje si$ w wyznaczonej JCWP (pola 26-29 przy sporzqdzaniu profilu nalezy zostawic
puste).

Otrzymujq:
1. adresat
2. aa.

