Podlaski Wojew6dzki lnspektor

Ochrony Srodowiska

Bialystok, 2021.07.19
W1.7024.117

.202l.AKr
wg. rozdzielnika

W zwi4zku z licznymi interwencjami zglaszanymi do tut. Inspektoratu w

sprawie

Snigcia ryb na rzece SupraSl informujg, co nastgpuje.

W dniu 16.07.2021 r. inspektor WIOS w Bialymstoku wraz z pracownikiem CLB
GIOS Biatystok dokonal wizji terenu w poblizu Plairy Miejskiej w SupraSlu, w okolicy
punktu o 53o 12' 27,022" N 23o 20' 46,856" E. Nie stwierdzono obecnoSci Snigtych ryb w
rzece, a w powietrzu nie unosil sig zapach charakterystyczny dla rozkladu substancji
organicznej. Na powierzchni wody od strony pla?y zaobserwowano zawiesinE o barwie
jasnobrunatnej. Woda w rzece miala zabarwienie lekko brunatne. Na terenie poddawanym
wizji nie stwierdzono obecnoSci wylot6w kolektor6w Sciekowych do rzeki. W trakcie
oglgdzin StraZ PoZarna prowadzila natlenianie poprzez podawanie wody z dw6ch woz6w
straZackich wprost do rzeki.

O

godz. l0:45 pracownik CLB GIOS Bialystok pobral

1

pr6bk9 wody
powierzchniowej do badari z miejsca o wsp6lrzgdnych 53" 12' 27,022" N 23o 20' 46,856" E.
Parametry pr6bki, tj. temperatura, przewodnoSd wlaSciwa, pH, tlen rozpvszczony oraz
nasycenie tlenem, zostaly zmierzone in situ.

WartoSci zmierzony ch parametr6w wyniosly
- temperatura wody: 23,3 oC;
- przewodnoSi wlaSciwa:

27

:

4,7 pS/cm;

- pH: 7,01;
- tlen rozpuszczony 3,72 mg/|,

- nasycenie tlenem: 42,9

Yo.

Nastgpnie przeprowadzono oglgdziny terenu poloZonego

w dole rzeki po drugiej

strony Pla?y Miejskiej w SupraSlu na Progu Wodnym. Nie stwierdzono obecno5ci SniEtych

ryb w rzece ani zapachu charakterystycznego dla obecnoSci Snigtych ryb. Powierzchni wody
nie pokrywaty inne, daj4ce sig zaobserwowai wzrokowo substancje. Woda w rzece miala
zabarwienie lekko brunatne. Na terenie poddawanym

wizji nie stwierdzono obecnoSci

wylot6w kolektor6w Sciekowych do rzeki.

O godz. 10:55 pracownik CLB GIOS Biatystok wykonal pomiar parametr6w wody
powierzchniowej in situ z miejsca o wsp6lrzEdnych 53o 12' 36,144" N 23' 20' 39,998" E.
WartoSci zmierzony ch parametr6w wyniosly

:

- temperatura wody: 23,9 "C;
- przewodnoSi wlaSciwa:

27

4,7 pS/cm;

- pH: 7,31;
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- tlen rozpuszczony 5,42

mg[,

- nasycenie tlenem: 63,8

Yo.

Nastgpnie przeprowadzono oglgdziny terenu polozonego

w dole rzeki w

m.

Nowodworce w okolicach mostu fiarzece SupraSl. Nie stwierdzono obecnoSci Snigtych ryb w
rzece ani zapachu charakterystycznego dla rozkladu substancji organicznej. Woda w rzece
miala zabarwienie lekko brunatne. Na terenie poddawanym wizji nie stwierdzono obecnoSci

wylot6w kolektor6w Sciekowych do rzeki.

O godz. l1:15 pracownik CLB GIOS Bialystok wykonal pomiar parametr6w wody
powierzchniowej in situ z miejsca o wsp6lrzgdnych 53o 11' 44,419" N 23' 14' 6,112" E.
WartoSci zmierzony ch parametr6w wyniosly

:

- temperatura wody: 23,7 "C;
- przewodnoSi wtraSciwa: 296,3 pS/cm;

- pH:7,41;
- tlen rozpuszczofiy 4,79 mgA,

- nasycenie tlenem: 56,5 o

.

Nastgpnie przeprowadzono oglgdziny terenu poloZonego w dole rzeki w m. Wasilk6w

w okolicach mostu na rzece SupraSl, w pobliZu Zalewu Wasilk6w. Nie stwierdzono obecnoSci
Snigtych ryb w rzece, jak r6wnieZ zapachu charakterystycznego dla rozkladu substancji
organicznej. Powierzchni wody nie pokrywaly inne, daj4ce sig zaobserwowai wzrokowo
substancje. Woda w rzece miala zabarwienie lekko brunatne. Na terenie poddawanym wizji

nie stwierdzono obecnoSci wylot6w kolektor6w Sciekowych do rzeki.

O godz. 11:30 pracownik CLB GIOS Bialystok wykonal pomiar parametr6w wody
powierzchniowej in situ z miejsca o wsp6lrzgdnych 53' 11' 44,732" N 23o 1l' 47,295" E.
WartoSci zmierzony ch parametr6w wyniosly

:

- temperatura wody: 24,4 "C;
- przewodnoSi wlaSciwa: 303,3 pS/cm;

- pH: 7,51;
- tlen rozpuszczony 5,19 mgfl,

- nasycenie tlenem: 62,0

oh.

W dniu 16.07.2021 r. o godz. 19:20Inspektor WIOS w Bialymstoku dokonal wizji
rzeki SupraSl w m. SupraSl w okolicy Pla?y Miejskiej. Zaobserwowano lekko brunatne wody i
brunatn4 piang na powierzchni wody. Nie stwierdzono obecnoSci Snigtych ryb
r6wnie2 zapacht charaktery styczne go dla rozkladu sub stancj i organicznej .

w

rzece, jak

W dniu 16.07.2021r. o godz. 19.20 pracownik CLB GIOS Biatystok dokonal poboru

1 pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl powyzej zalewu (przed punktem
napowietrzania wody przez Stra?Polarnq) oraz o godz. 19:35 dokonal poboru

I pr6bki wody

powierzchniowej z rzeki SupraSl ponizej zalewu (za punktem napowietrzania wody przez
Stra?Po1am4). W pobranych pr6bkach parametry zostaly zmierzone in situ.
WartoSci zmierzonych parametr6w przed punktem napowietrzania wody wyniosly:

- temperatura wody: 24,6 oC;
- przewodnoS6 wlaSciwa : 292,5 pS/cm;

- pH:7,36;
- tlen rozpuszczony 3,71 mgfl,

- nasycenie tlenem: 44,0
Warto

Sc

i

oA.

zmier zony ch parametr ow za punktem napowietrzania wody wyni

o

sly

:

- temperatura wody: 24,4 oC;
- przewodnoS6 wlaSciwa: 258,1 pS/cm;

- pH: 7,36;

mgll,
- nasycenie tlenem: 56,8 o .
- tlen rozpuszczony 4,25

W dalszej kolejnoSci, o godz.20:00 Inspektor WIOS w Biatymstoku dokonal wizji
rzeki SupraSl w m. Nowodworce w okolicy mostu. Zaobserwowano brunatne zabarwienie
wody. Nie stwierdzono charakterystyczny zapachu wody.

W dniu 16.07.2021r. o godz. 19:20 pracownik CLB GIOS Biatystok dokonal poboru
1 pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. Nowodworce w okolicy mostu. W
pobranej pr6bce parametry zostaly zmierzone in situ.

i

zmierzony ch parametr 6w za punktem napowietrzania wody wyni
- temperatura wody: 24,2 oC

Warto

Sc

o

sty

:

- przewodnoSi wlaSciwa: 284,6 pS/cm;

- pH:7,31;
- tlen rozpuszczony 4,35

mg[,

- nasycenie tlenem: 52,1o

.

Kolejno, o godz. 20 15Inspektor WIOS w Bialymstoku dokonal wizji rzeki SupraSl w
m. Wasilk6w w okolicachPlaLry Miejskiej. Zaobserwowano brunatne zabarvvienie wody. Nie
stwierdzono charakterystyczny zapacht wody.

W dniu 16.07.2021r. o godz. 20:15 pracownik CLB GIOS Bialystok dokonal poboru
1

pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. Wasilk6w powy2ej zalewu. W pobranej

pr6bce parametry zostaly zmierzone in situ.
WartoSci zmierzony ch parametr ow za punktem napowietrzania wody wyniosly
- temperatura wody: 24,2 oC;

:

- przewodnoSi wlaSciwa: 286,4 pS/cm;

- pH:7,28;
- tlen rozpuszczony 3,35

mgll,

- nasycenie tlenem: 39,9

oA.

W dniu 17.07.2021 r. o godz. 10.30 inspektor WIOS w Bialymstoku dokonal wizji
rzeki SupraSl w m. SupraSl w okolicy plazy miejskiej. Zaobserwowano lekko brunatne
zabarwienie wody. Nie stwierdzono charakterystycznego zapachl i plam substancji
ropopochodnych w wodach cieku.

W dniu 17.07.2021 r. o godz. 10.30 pracownik Gl6wnego Inspektoratu
Srodowiska, Centralnego Laboratorium Badawczego Oddzialu

Ochrony

w Bialymstoku dokonal

poboru 1 pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. SupraSl powyZej zalewu (przed
punktem napowietrzania wody przez stra? polamq) oraz o godz. 10.45 dokonal poboru I

pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. SupraSl ponizej zalewu (za punktem
napowietrzania wody przez straZ polam4). W pobranej pr6bce parametry zostaly zmierzone
in situ.
WartoSci zmierzonych parametr6w powyZej zalewu (przed punktem napowietrzania wody
przez str aL polam4) wyniosty

:

- temperatura wody: 23,8'C,
- tlen rozpuszczony'.3,34 mgfl,
- nasycenie tlenem: 39,4

Yo,

- pH:. 7,3,
- przewodnoSi wlaSciwa: 300,0 pS/cm.

WartoSci zmierzonych parametr6w ponizej zalewu (za punktem napowietrzania wody przez
straZ poiam4) wyniosly

:

- temperatura wody: 24,4'C,
- tlen rozpuszczony:4,70

mgfl,

- nasycenie tlenem: 56,2 oh,

- pH:7,3,
- przewodnoSi wlaSciwa: 300,0 pS/cm.

W dalszej kolejnoSci, o godz. 11.15 inspektor WIOS w Bialymstoku dokonal wizji
rzeki SupraSl w m. Nowodworce w okolicy mostu. Zaobserwowano brunatne zabarwienie
wody. Nie stwierdzono charakterystycznego zapachu i plam substancji ropopochodnych w
wodach cieku.

W dniu 17.07.2021r. o godz. 11.15 pracownik Gl6wnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska,

w Bialymstoku dokonal poboru I pr6bki
wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. Nowodworce w okolicy mostu. W pobranej
Centralnego Laboratorium Badawczego Oddzialu

pr6bce parametry zostaly zmierzone in situ.
WartoSci zmierzony ch parametr6w wyniosty

:

- temperatura wody: 24,6'C,
- tlen rozpuszczony:3,70 mgfl,

- nasycenie tlenem: 44,5 o

,

- pH'.7,3,
- przewodnoSi wlaSciwa: 299,0 pS/cm.

Kolejno, o godz. I 1.30 inspektor WIOS w Bialymstoku dokonal wizji rzeki SupraSl w

okolicy pla?y miejskiej w Wasilkowie. Zaobserwowano brunatne zabarwienie wody. Nie
stwierdzono charakterystycznego zapachu i plam substancji ropopochodnych w wodach
cieku.

W dniu 17.07.202I r. o godz. 11.30 pracownik Gl6wnego Inspektoratu

Ochrony

Srodowiska, Centralnego Laboratorium Badawczego Oddzialu w Bialymstoku dokonal
poboru I pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. Wasilk6w powyZej zalewu. W
pobranej pr6bce parametry zostaly zmierzone in situ.
WartoSci zmierzony ch parametr6w wyniosty

:

- temperatura wody: 25,4"C,
- tlen rozpuszczony:4,65 mg/|,
- nasycenie tlenem: 56,0 o

,

- pH;7,4,
- przewodnoSi wlaSciwa: 301,0 pS/cm.

W dniu 18.07.2021 r. o godz. 10.25 inspektor WIOS w Bialymstoku dokonalwizji
rzeki SupraSl w m. SupraSl w okolicy plazy miejskiej. Zaobserwowano lekko brunatne
zabarwienie wody. Nie stwierdzono charakterystycznego zapachu i plam substancji
ropopochodnych w wodach cieku.

W dniu 18.07.2021 r. o godz.

10.15 pracownik Gl6wnego Inspektoratu Ochrony

Srodowiska, Centralnego Laboratorium Badawczego Oddzialu w Bialymstoku dokonal
poboru 1 pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. SupraSl powyzej zalewu (przed
punktem napowietrzania wody przez stra? poLarn1) oraz

o

godz. 10.25 dokonal poboru

1

pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. SupraSl ponizej zalewu (za punktem
napowietrzania wody przez stral poilam4). W pobranej pr6bce parametry zostaly zmierzone
in situ.
WartoSci zmierzonych parametr6w powyzej zalewu (przed punktem napowietrzania wody
przez str aL po1am1) wyniosly

:

- temperatura wody: 23,4"C,
- tlen rozpuszczorry: 1,55

- nasycenie tlenem: 18,2

mgll,

o/o,

- pH:7,26,
- przewodnoS6 wlaSciwa: 312,3 pS/cm.

WartoSci zmrerzonych parametr6w ponizej zalewu (za punktem napowietrzarria wody przez
str aZ p

olarn4) wynio sty :

- temperatura wody: 23,4"C,
- tlen rozpuszczony:2,89
- nasycenie tlenem: 34,3

mgll,
Yo,

- pH: 7,22,
- przewodnoSi wlaSciwa: 372,1 pS/cm.

W dalszej kolejnoSci, o godz. 10.50 inspektor WIOS w Bialymstoku dokonal wizji
rzeki SupraSl w m. Nowodworce w okolicy mostu. Zaobserwowano brunatne zabarwienie
wody. Nie stwierdzono charakterystycznego zapachu i plam substancji ropopochodnych w
wodach cieku.

W dniu

18.07.2021

r. o godz. 10.50 pracownik

Gl6wnego Inspektoratu Ochrony

Srodowiska, Centralnego Laboratorium Badawczego Oddzialu w Bialymstoku dokonal
poboru I pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. Nowodworce w okolicy mostu.
W pobranej pr6bce parametry zostaly zmierzone in situ.
WartoSci zmierzony ch parametr6w wyniosly

:

- temperatura wody: 23,7'C,

mgll,

- tlen rozpuszczory:2,46

- nasycenie tlenem: 29,1oh,

- pH;7,29,
- przewodnoS6 wlaSciwa: 310,2 pS/cm.

Kolejno, o godz.

11

.10 inspektor WIOS w Biatymstoku dokon al wizji rzeki SupraSl w

okolicy plazy miejskiej w Wasilkowie. Zaobserwowano brunatne zabarwienie wody. Nie
stwierdzono charakterystycznego zapachu i plam substancji ropopochodnych w wodach
cieku.

W dniu 18.07.2021 r. o godz. 11.10 pracownik Gl6wnego Inspektoratu
Srodowiska, Centralnego Laboratorium Badawczego Oddzialu
poboru

I

Ochrony

w Bialymstoku dokonal

pr6bki wody powierzchniowej z rzeki SupraSl w m. Wasilk6w powyzej zalewu. W

pobranej pr6bce parametry zostaly zmierzone in situ.
WartoSci zmierzony ch parametr6w wyniosty

:

- temperatura wody: 24,2"C,

- tlen rozpuszczony : 3,21
- nasycenie tlenem: 38,5

mg[,

oA,

- pH: 7,30,
- przewodnoSi wlaSciwa: 310,8 pS/cm.

Wyniki zmierzonych parametr6w v,ykazaly nisk4 zawartoic tlenu rozpuszczonego w
wodzie, jednakZe z tendencj4 wzrostow4 w odniesieniu do pomiar6w z dni poprzednich oraz
wysok4 temperaturg wody.
Ponadto, zmierzone parametry wykazaly,i?zawarto(6 tlenu rozpuszczonego w wodzie
za punktem napowietrzenia wody

bylawylszani?przed punktem napowietrzania wody.
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