
r a d a  m i e j s k a
W LIPSKU 

27-300 LIPSKO, ul. 1-go Maja 2 UCH W AŁA NR XXI/166/2016  
RADY M IEJSK IEJ W  LIPSKU

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zobowiązania Burm istrza M iasta i Gm iny Lipsko do podjęcia działań dotyczących  
wyłączenia obrębów  geodezyjnych Długowoła Pierwsza, D ługowola Druga, Józefów, 

W ałentynów, W iśniów ek i Leopoldów z obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia  
zw iązkam i azotu pochodzenia rolniczego pn. "Obszar OSN Krępianka"

N a podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 m arca 1990 r. o sam orządzie gm innym  (t.j. Dz. U. 
2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Burm istrza M iasta i Gminy Lipsko do podjęcia w szelkich działań 
zmierzających do dokonania zm ian Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w  W arszawie z dnia 10 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 5626) 
polegających na wyłączeniu obrębów geodezyjnych Długow ola Pierwsza, D ługow ola Druga, Józefów, 
W ałentynów, W iśniówek i Leopoldów, jako obrębów o szczególnym narażeniu na zanieczyszczenia 
związkami azotu pochodzenia rolniczego pn. „Obszar OSN K rępianka” .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
M iejskiej w Lipsku

Jacek Zając
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R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU

27-300 LIPSKO, ul. 1-go Maja 2

UZASADNIENIE

Wg Radnych Rady Miejskiej w Lipsku brak jest zasadności i racjonalnych podstaw 
wprowadzenia „OSN Krępnianka” dla miejscowości: Wiśniówek, Długowola, Leopoldów, 
znajdujących się w znacznym oddaleniu od rzeki Krępianki (około lOkm). Wyznaczenie 
przedmiotowych wód i obszarów nie zostało poprzedzone przeprowadzonymi skutecznie 
oraz z należyta starannością konsultacjami z lokalnym społeczeństwem i organizacjami 
społeczno -  zawodowymi rolników.

Nie istnieją możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 
poprzez prowadzoną przez nich działalność rolniczą. Znaczne oddalenie pól i obiektów 
infrastruktury rolnej od linii brzegowej rzeki Krępianki oraz lokalne uwarunkowania 
hydrogeologiczne powodują, że możliwości migracji związków azotowych pochodzących 
ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i podziemnych praktycznie nie istnieją. 
Opinie te podzielają również odpowiednie służby ochrony środowiska funkcjonujące na 
szczeblu gminnym i powiatowym. Prowadzony na tych terenach rodzaj produkcji rolniczej 
wyklucza możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych azotem 
pochodzenia rolniczego. Tereny te objęte są głownie uprawami sadowniczymi i 
zbożowymi, dla realizacji których nie stosowane są w nadmiarze środki azotowe. Nie 
występuje na tym terenie działalność rolnicza polegająca na hodowli zwierząt, która 
faktycznie, mogłaby powodować ponadnormatywną emisję azotu. Wysuwane argumenty, 
jakoby wpływ na pomierzoną wielkość substancji azotowych w wodach powierzchniowych 
i podziemnych miała niewłaściwie działająca oczyszczalnia ścieków w Lipsku nie znajdują 
obecnie uzasadnienia. Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Lipska została w ubiegłym 
roku gruntownie przebudowana i zmodernizowana. Analizy jakości oczyszczonych ścieków 
odprowadzonych do wód powierzchniowych wskazują, że ilości zawartych w nich 
związków azotowych są wielokrotnie mniejsze od dopuszczalnych nonn. Obiekt ten nie 
może wiec być traktowany jako źródło zanieczyszczenia i czynnik powodujący 
zwiększenie bilansu związków azotowych na tym terenie. Wykonano ponadto badania 
jakości wód powierzchniowych. W pobranych przez akredytowane laboratorium próbach 
nie stwierdzono ponadnormatywnych ilości związków azotowych.

Należy podjąć działania, które w konsekwencji spowodują usunięcie terenów gminy 
Lipsko z wykazu obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych do wód należy ograniczyć.
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