Polsko-białoruskie spotkanie w ramach współpracy na rzekach
transgranicznych

Dnia 21 listopada 2018 r. po stronie polskiej odbyło się wspólne spotkanie polskich i
białoruskich przedstawicieli służb ochrony środowiska:
-

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku;

-

Wojewódzkiego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu,

Brzeskiego Rejonowego Laboratorium Analitycznego Państwowego Centrum
Analitycznego Kontroli w Zakresie Ochrony Środowiska
Spotkanie zrealizowano w ramach planu współpracy na rok 2018 i dotyczyło realizacji
ustaleń XIX posiedzenia Podkomisji do spraw Współpracy Granicznej działającej w ramach
polsko-białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do spraw Współpracy
Transgranicznej w zakresie współpracy na wodach granicznych rzek: Leśna Prawa, Narewka i
Hwoźna.
Przebieg i ustalenia:


Dokonano wzajemnej wymiany i oceny wyników badań rzek transgranicznych. Strony
przekazały swoje wyniki badań stanu czystości rzek: Leśna Prawa, Narewka i
Hwoźna. Na ciekach objętych monitoringiem nie stwierdzono przekroczeń wartości
stężeń dopuszczalnych, co pozwala na ogólną pozytywną ocenę jakości wody w
transgranicznych odcinkach rzek objętych współpracą.



Przeanalizowano i zweryfikowano wyniki analiz wspólnych poborów wód
transgranicznych, przeprowadzonych w dniach 6.09.2017 i 12.09.2018 r. w profilach
granicznych rzek po stronie polskiej i białoruskiej. Z porównania analiz wykonanych
przez współpracujące laboratoria wynika iż niezależnie prowadzone badania po obu
stronach granicy zapewniają odpowiednią jakość danych do wykonywania ocen
porównawczych jakości wody w profilach granicznych.



Przeprowadzono wspólny pobór prób z rzek:
Hwoźnej, Narewki, Leśnej Prawej w
profilach granicznych po stronie polskiej
oraz dokonano na miejscu pomiaru
podstawowych parametrów tj. temperatury
wody i powietrza, tlenu rozpuszczonego i
odczynu, jak również przygotowano próbki
do dalszych badań laboratoryjnych.



Przygotowano plan spotkań roboczych
na 2019 rok - w kwietniu po stronie
polskiej oraz we wrześniu po stronie
białoruskiej.
Strona
polska
poinformowała
o
planowanych
zmianach
organizacyjnych
w
Wojewódzkich
Inspektoratach
Ochrony Środowiska wynikających z
nowelizacji ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska.



Realizując zalecenie z XIX posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji do Spraw
Współpracy Przygranicznej strony omówiły możliwości zmian w protokole
technicznym. Strona polska zaproponowała aby nie wprowadzać korekt do końca
2018 roku w związku z reorganizacją służb Ochrony Środowiska w Polsce.

