W dniu 19 października 2017 r. w Mariampolu (Republika Litewska) odbyła się
VI narada Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed
zanieczyszczeniem (Grupa Robocza Nr 3), działającej przy Polsko-Litewskiej Komisji
do spraw Wód Granicznych.
Grupa Robocza Nr 3 zajmuje się sprawami dotyczącymi monitoringu i ochrony polskolitewskich wód granicznych przed zanieczyszczeniem.
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W naradzie udział wzięli pracownicy instytucji Republiki Litewskiej:
Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej,
Agencji Ochrony Środowiska,
Litewskiej Służby Geologicznej,
Regionalnego Departamentu Ochrony Środowiska w Mariampolu,

oraz pracownicy instytucji Rzeczpospolitej Polskiej:
• Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku – Delegatury w Suwałkach,
• Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,
• Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Dział
Zarządzania Służbą Pomiarowo-Obserwacyjną w Białymstoku,
• Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Giżycku – Nadzór
Wodny w Augustowie.
Rozpoczynając naradę kierownicy obu delegacji – pan Arūas Čepelė i pani Wiesława
Blusiewicz – zaprezentowali skład polskiej i litewskiej części Grupy Roboczej nr 3.
Pani Audronė Pumputytė (Agencja Ochrony Środowiska w Wilnie) i pan Alfred Dorochowicz
(WIOŚ Białystok – Delegatura w Suwałkach) poinformowali o prowadzonym monitoringu
granicznych wód powierzchniowych. Pani Audronė Pumputytė (AOŚ Wilno) przekazała stronie
polskiej wyniki badań rzeki Szeszupy, przeprowadzonych po stronie litewskiej w 2016 r. Pan Alfred
Dorochowicz przekazał stronie litewskiej wyniki badań rzek Szeszupy w 2016 r., a pani Agata
Martyna Zega (WIOŚ Białystok – Delegatura w Suwałkach) omówiła klasyfikację wskaźników stanu
rzeki Szeszupy po stronie polskiej.
Pani Rita Miliūnaitė (Regionalny Departament Ochrony Środowiska w Mariampolu) i pan
Alfred Dorochowicz (WIOŚ Białystok – Delegatura w Suwałkach) przekazali wzajemnie wyniki
analiz ze wspólnego poboru próbek wody z rzeki Szeszupy po stronie polskiej w czerwcu 2017 r.
Pani Rima Sajienė (Litewska Służba Hydrometeorologiczna) omówiła pomiary hydrologiczne
prowadzone na rzece Szeszupie na stacji pomiarowej w miejscowości Lubavas, a pani Barbara
Ziniewicz (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) przedstawiła zakres pomiarów w Poszeszupiu
oraz zaproponowała nawiązanie ściślejszej współpracy w dziedzinie hydrologii.
Pani Jurgita Kriukaitė (Litewska Służba Geologiczna) przedstawiła stan współpracy polskolitewskiej w dziedzinie monitoringu wód podziemnych na pograniczu polsko-litewskim.
Pan Tomasz Gidziński (Państwowy Instytut Geologiczny) poinformował członków Grupy
Roboczej nr 3, że współpracujące strony wystąpiły o sfinansowanie w ramach projektów unijnych
opracowania wspólnego hydrogeologicznego modelu matematycznego przepływu transgranicznych
wód podziemnych. Uzgodniono, że dalsza wymiana niezbędnych danych będzie realizowana na
bieżąco między zainteresowanymi instytucjami.

Następnie strony przedstawiły wzajemnie stan zatwierdzenia i realizacji zaktualizowanych
Planów gospodarowania wodami w dorzeczach i Planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Omówiono aktualne metodyki dotyczące sposobu monitoringu i oceny stanu wód powierzchniowych i
podziemnych oraz typologii wód.
W zakresie monitoringu wód powierzchniowych, zgodnie z wcześniejszymi zapisami protokołu
z V narady Grupy Roboczej nr 3 (22 września 2016 r., Sidorówka), strony uzgodniły monitoring rzeki
Szeszupy oraz jezior: Gaładuś i Bałędzis w 2018 r. Badania i ocena zostaną przeprowadzone w obu
krajach zgodnie z obowiązującymi metodykami. Monitoring granicznych wód podziemnych w 2018 r.
będzie kontynuowany zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.
W kolejnych punktach obrad wspólnie opracowano i uzgodniono projekt planu pracy Grupy
Roboczej nr 3 na 2018 r. Strony uaktualniły dane kontaktowe.
Na zakończenie przewodniczący delegacji: pani Wiesława Blusiewicz (WIOŚ Białystok –
Delegatura w Suwałkach) i pan Arūnas Čepelė (Ministerstwo Środowiska Republiki Litewskiej)
podpisali protokół z posiedzenia roboczego.
Opracował: Dział Monitoringu Środowiska
WIOŚ Białystok – Delegatura w Suwałkach
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