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Szanowny Panie Ministrze,

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 
pkt.7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz 
art. 191-193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana w sprawie zatrucia rzeki Barycz

 

Końcem czerwca bieżącego roku doszło do katastrofy ekologicznej w rzece Barycz, 
która przepływa przez Park Krajobrazowy Dolina Baryczy - jedną z pereł polskiej 
przyrody. Na obszarze istniejącego tam parku krajobrazowego znajduje się pięć 
rezerwatów, w tym będące mekką zawodowych i amatorskich ornitologów Stawy 
Milickie, które w okresie lęgowym są domem wielu rzadkich gatunków ptaków. 
Zanieczyszczenie objęło 60-kilometrowy odcinek Baryczy – od Raczyc do Jazu Bolko. 
Mogły tam zginąć nawet wszystkie ryby i inne zwierzęta wodne. Wykluczono zagrożenie 
chemiczne, ale w pobranej do analizy wodzie niemal nie było tlenu.

 



1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

W komunikatach o sytuacji na rzece Baryczy podawanych na oficjalnej stronie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostatnia aktualizacja 
datowana jest na dzień 16 lipca 2020 r., więc brak informacji o aktualnej sytuacji w tej 
sprawie. 

 

Z uwagi na skalę zagrożenia stratami w środowisku zwracam się z interpelacją o 
   analizę stanu zagrożenia i planu mitygacji oraz sformułowania zaleceń mających na 

celu ochronę przed podobnymi sytuacjami. 

 

W związku z powyższym zwracam się również o odpowiedz na następujące pytania:

 

Czy Ministerstwo środowiska podejmuje działania w sprawie wyjaśnienia i 
usunięcia skutków katastrofy ekologicznej na rzece Baryczy?
Czy Pan Minister objął swoim nadzorem sprawę zanieczyszczenia rzeki Baryczy
oraz czy zwrócił się do podlegających Ministerstwu Klimatu służb, m.in.
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz podlegających
Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Wód Polskich  o
wyjaśnienia i podjęcie stosownych działań w celu przeciwdziałania negatywnym
skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Baryczy? Jaka była odpowiedz tych
instytucji?
Czy w Ministerstwie jest opracowywany plan działania na wypadek konieczności
wdrożenia rozwiązań w przypadku podobnych sytuacji kryzysowych?
Jaka jest obecnie sytuacja w miejscu katastrofy ekologicznej na rzece Baryczy?
Czy stworzono w ministerstwie środowiska plan na przywrócenie ekosystemu   
rzeki Baryczy?

Z poważaniem,

Gabriela Lenartowicz

 



MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Warszawa, dnia  17-11-2020 r.
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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
 

W odpowiedzi na interpelację nr 10558 poseł Gabrieli Lenartowicz, w sprawie zatrucia 
rzeki Barycz, przedstawiam poniższe informacje.

Wzrost zawartości zanieczyszczeń na sześćdziesięciokilometrowym odcinku rzeki 
Barycz, powodujący pogorszenie warunków tlenowych, i w konsekwencji biologicznych, 
został — natychmiast po wystąpieniu — odnotowany przez odpowiednie służby, w tym organy 
ochrony środowiska i pracowników Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Niezwłocznie 
badania jakości wody przeprowadził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Sprawą 
zajęła się także regionalna dyrekcja ochrony środowiska m. in. w kontekście potencjalnej 
szkody w środowisku. Działania podjęły również inne instytucje, zgodnie ze swoimi 
kompetencjami, m.in. policja, prokuratura i straż pożarna.

W przedmiotowej sprawie właściwe organy zadziałały w sposób prawidłowy, 
w granicach i na podstawie obowiązujących przepisów. Odpowiednie przepisy, w tym m.in 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), 
ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995, 
z późn. zm.),  ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862, z późn. zm.), dają podstawę do kontroli stanu wód 
i środowiska przyrodniczego na zanieczyszczonym odcinku, kontroli podmiotów, które mogły 
być źródłem tego zanieczyszczenia i do ukarania sprawców zanieczyszczenia w przypadku, 
jeśli możliwa będzie ich identyfikacja.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że Minister  Klimatu i Środowiska nie sprawuje kontroli 
czy też nadzoru nad działaniami Wojewody Dolnośląskiego i organów jednostek samorządu 
terytorialnego, w granicach których wystąpiło zanieczyszczenie. Niemniej jednak sprawa jest 
monitorowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz jednostki podległe, które podjęły 
działania stosownie do potrzeb.  



W dniu 17 września 2020 r. ówczesne Ministerstwo Środowiska skierowało do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Poznaniu z zapytaniem o aktualny stan rzeki oraz podjęte czynności. 
Podsumowanie otrzymanych odpowiedzi znajduje się poniżej.

Pismem z dnia 21 lipca 2020. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą 
o przesłanie informacji w jaki sposób pobierane były próby oraz czy pobierane były próby 
w oczyszczalni ścieków zakładu „AWRA”, a także co było przyczyną wystąpienia tak 
wysokich wartości zawiesin. Pismem z 23 lipca 2020 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Poznaniu przekazał wystąpienie Nr 60/2020 zawierające informację 
o działaniach kontrolnych i ustaleniach interwencyjnych czynności kontrolnych 
wykonywanych w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem rzeki Barycz i jej dopływów. 
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji nie stwierdzono wystąpienia szkody lub 
bezpośredniego zagrożenia szkodą w wodach, jak również w odniesieniu do gatunków 
chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych na terenie województwa 
wielkopolskiego. Niemniej, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
zaplanował na koniec września wizję terenową rzeki Barycz na terenie swojej właściwości. 

Niezwłocznie po przeprowadzeniu oględzin w lipcu br. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w trybie przepisów 
ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. W ramach prowadzonego 
postępowania zgromadzony został materiał dowodowy, w szczególności wyniki badań jakości 
wody w rzece Barycz oraz informacje i dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia źródła 
oraz sprawcy zanieczyszczenia. Badania nie wykazały skażenia wody substancjami 
chemicznymi, a kolejne wyniki pomiarów wskazywały na wzrost ilość tlenu rozpuszczonego, 
obniżanie się wartości wskaźników charakterystycznych dla zanieczyszczeń organicznych 
(BZT5i ChZT) oraz spadek stężeń związków azotu i fosforu, co świadczy o polepszaniu się 
jakości wody w Baryczy. Od 10 sierpnia 2020 r. jakość wody w Baryczy jest na tyle dobra, że 
spółka Stawy Milickie znów pobiera ją do napełniania stawów. W dniu 2 września 2020 r. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zwrócił się do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia 
rolniczego oraz wszelkich innych posiadanych informacji, wyników badań i wizji terenowych. 
Z ostatnich informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu wynika, że po dniu 28 lipca 2020 r. organ inspekcji nie otrzymał żadnych 
informacji, które mogłyby wskazywać na ponowne pogarszanie się jakości wody w Baryczy, 
w związku z czym nie podejmował kolejnych działań w przedmiotowej sprawie. 

Ponadto, warto zaznaczyć, że w dniu 15 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie robocze 
organizowane przez członków Partnerstwa dla Doliny Baryczy, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele Zarządu Zlewni w Lesznie (jednostka Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, zarządcy rzeki Barycz), Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, PZW Oddział 
we Wrocławiu, Koła Wędkarskiego w Miliczu oraz przedstawicieli Stawów Milickich S.A. 



Omówiono szczegółowo działania wykonywane w dniach od 1 do 15 lipca br. w związku 
z zanieczyszczeniem rzeki Baryczy, a także dyskutowano na zintensyfikowaniem współpracy 
w sytuacjach kryzysowych i przygotowaniu działań zaradczych.

W tym miejscu pragnę wskazać, że proces pełnego oczyszczenia rzeki i naprawy strat 
w środowisku przyrodniczych będzie prawdopodobnie długotrwały, przy udziale naturalnych 
procesów regeneracji i samooczyszczania. W przypadku wszystkich wymienionych wcześniej 
czynności podejmowana jest współpraca poszczególnych organów, w zakresie stosownym do 
potrzeb i możliwości. Kontynuowane są czynności zmierzające do ostatecznego wyjaśnienia 
przyczyn zanieczyszczenia i ewentualnego ukarania sprawców. 

Z poważaniem,

Z up. Ministra

Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw parlamentarnych KPRM


