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NOTATKA
ze spotkania roboczego w dniu 5 września 2017 r.w sprawie omówienia przypadkumasowego śnięcia ryb na rzece Nysie Kłodzkiej

w dniu 22 sierpnia br.

Wicewojewoda Opolski - przywitała przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego.Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wojewódzkiego InspektoratuWeterynarii,Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska. Regionalnego Zarządu GospodarkiWodnej. Państwowej Straży Rybackiej oraz Starostwa Nyskiego (załącznik 1 — listaobecności). Na wstępie podkreśliła, że podjecie tego tematu nie jest obowiązkiemustawowym Wojewody. jednak z uwagi na pismo o masowym śnięciu ryb skierowaną doWojewody i Marszałka oraz wrzawę medialną wokół WlOŚ, Sanepidu. RZGW doszła downiosku o potrzebie zorganizowania tego spotkania. Zostało to również zaanonsowaneMinistrowi Środowiska, który jest gotów zapoznać się z wnioskami i rekomendacjamiztegospotkania. Odniosła się również do maila Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) któryrozpowszechnił informację o tym zdarzeniu. tak więc wymógł odniesienie się do niegoodpowiedzialnych służb. Zaznaczyła. że do akcji usuwania śniętych ryb trzeba to byłozaangażować wiele podmiotów. Poprosiła obecnych o ocenę tego zdarzenia. jak równieżstanu prawnego oraz przedstawienie rekomendacji na przyszłość.
Kierownik Centrum Operacyjnego (CO) RZGW Wrocław — przedstawiłachronologię wydarzeń z 22 sierpnia br. Po tym gdy o śnieciu ryb dowiedziały się służbyZbiornika Otmuchów powiadomiły służby RZGW we W—wiu. W wyniku tego zdarzeniaCentrum podjęło decyzję o zwiększeniu zrzutu wody ze zbiornika. Przed zdarzeniem zrzutwynosił 7 malsek, przy dopływie 5 m3/sek. Gospodarka na tym Zbiomiku. który jest częściąKaskady Nyskiej była prowadzona zgodnie : pozwoleniem wodno-prawnym,uwarunkowaniami środowiskowymi (zarządzenie RDOŚ). tzn. utrzymaniepoziomu piętrzeniawody w okresie sierpnia br. W zaistniałej sytuacji Centrum postanowiło zwiększyć zrzut. takaby natienić wodę i to były pierwsze czynności RZGW. Podkreśliła że Zbiornik Otmuchówjest akwenem wielozadaniowym. W pozwoleniu wodno-prawnym oraz Instrukcjigospodarowaniawodą zostały jasno sprecyzowane jego funkcje wg następującej hierarchii:1) ochrona przeciwpowodziowa terenów położonych poniżej Zbiornika (redukcjaprzepływów wezbraniowych i powodziowych);
2) żegluga tzw. aiimentacja dla rz. Odry;3) cale energetyczne;
4) rekreacja, turystyka, rybactwo.

Omawiając ten obiekt infrastruktury hydrotechnicznej należy mieć powyższe na uwadzeponieważ w nowym pozwoleniu wydanym w 2016 roku, ważnym przez 20 lat, zostałyustalone wlw hierarchie

Kierownik Zarządu Zlewni Nysy Kłodzkiej (ZZNK) : siedzibą w Otmuchowie —omówił szczegółowo zdarzenia które miały miejsce od 22 do 24 sierpnia br. Godz. 16.30-16.40 informacja z Urzędu Gminy Otmuchów, że zaobserwowano niepokojące zjawisko naakwenie rz. Nysy Kłodzkiej poniżej Zbiornika Otmuchów. W przeciągu 10-15 minut pojawiłsię na miejscu przedstawiciel jednostki terenowej (kierownik Zbiornika) i przekazałinformację. że sytuacja jest niedobra. W międzyczasie Kierownik ZZNK poinformował
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przedstawiciela PZW o tym fakcie. który również udał się tam na miejsce. Po informacji
: rekonesansu Kierownik ZZNK poinformował o tym zdarzeniu CO RZGW prosząco zwiększenie zrzutu, co zostało zrealizowane w ciągu 20-30 minut. Na pytanieVchwojewody doprecyzował, że o godzinie 1745 zostały zwiększone zrzuty, co oznacza żewszystkie czynności - przyjęcie infomacji. rozpoznanie, potwierdzenie rozpoczęcia zrzutu —trwały ok. 1 godz. Wg oceny Kierownika ZZNK czynności te zostały zrealizowane b. szybko.W kolejnym dniu (godziny nocne) zwiększony zrzut był kontynuowany, natomiast KierownikZZNK wizytował teren osobiście. Podkreślił, że zaobserwował utrzymujący się dziwny kolorwody.
Następnie zdementował opisy w mediach, że śnięcie ryb nastąpiło w Zbiorniku oraz. że totam były zanieczyszczenia które spłynęły niżej. Zrzuty były prowadzone przez turbinyelektrowni czyli woda była pobierana z głębokości 3-5 m. Wg jego oceny bakterie sinic raczej
na tej głębokości nie przebywają. Stwierdził ponadto, że Zbiornik nie zrzuca wód
powierzchniowych, nie ma możliwości przelewu powierzchniowego, tak jak w przypadkuZbiornika Nyskiego. Wobec powyższego możliwość zakwitu sinic była tylko na odcinku
rzecznym, co można było stwierdzić po mocno zielonym kolorze wody w rzece.Omówił kolejne działania od rana 23 sierpnia br. gdy podjęto decyzję o ponownymzwiększeniu zrzutu poprzez dwa turbozespoły do 20 rn /sek., próbując zniwelować zjawisko
wstępująca w rzece. W wyniku tego nastąpiło dotlenienie wody, jak również wszystkie
martwe ryby spłynęły do Zbiornika Nyskiego. Było to wg niego dobre posunięcie ponieważ
zbieranie ryb na odcinku rzecznym byłoby utrudnione (brzegi zakrzewione, : trudnym
dostępem, brak możliwości użycia środków pływających). Natomiastw dniu 24 sierpnia. pouzgodnieniu z Centmm zrobiono maksymalny zrzut w granicach 35 m'lsek., w wyniku czegomartwe ryby słynęły jeszcze dalej w kierunku Zbiornika Nyskiego, natomiast woda w rzecestała się czysta, tzn. zniknęło zielone zabarwienie i nie było widać śniętych ryb.
Decyzja PZW w dnia 24 sierpnia br. była taka. że dostali informację, że w obrębie wlotu do
Zbiornika Nyskiego pojawiło się dużo śniętych ryb i co robimy bo trzeba to zbierać. Omówił
status PZW na terenie Zbiomików Nysa-Otmuchów - są tzw. użytkownikiem rybackim
wyłonionym na podstawie postępowania przetargowego i

w ramach umowy mają określone
obowiązki. Z tej umowy wynika. że w przypadku zdarzeń w którym nie uczestniczą osobytrzecie (skażenie, ingerencja człowieka), to PZW jest zobligowana na mocy zapisów umowydo uprzątnięcia śniętych ryb. Ze względu na to. że było to duże zdarzenie RZGW
zaoferowało swoją pomoc w postaci sprzętu, pracowników i nastąpiło wspólne zbieranie
martwych ryb (m.in. : WOPR, członkami PZW, jednostka Straży Pożarnej z Nysy). RZGW
zabezpieczyła również utylizację tych ryb zlecając to wyspecjalizowanej hrmie utylizacyjnej ,która w dniu 24.08 o godz. 13.24 protokółem potwierdziła odebranie 1200 kg śniętych ryb
na czym akcja ta została zakończona.

Wicewojewoda nawiązała do uściślenia obowiązków nałożonych na PZW wynikających
z umowy, na wypadek tego rodzaju zdarzeń.

Kierownik Zarządu Zlewni Nysy Kłodzkiej (ZZNK) z siedzibą w Otmuchowie —
potwierdził że te obmrviązki dotyczą zjawisk nammych, natomiast nie dotyczą sytuacji w do
których doszło w wyniku działań osób trzecich. W takich przypadkach wszczynane jestpostępowanie prokuratora i Policji oraz poszukiwanie sprawcy, co nie oznacza. że można
odstąpić od czynności PZW i RZGW zabezpieczających akwen przed skażeniem. Od
momentu wykrycia sprawcy to te dwa pomioty odpowiadająwspólnie ze obciążenie sprawcyswoimi kosztami działań. Natomiast omawiany przypadek był zdarzeniem naturalnym,
dlatego też Policja odstąpiła od dochodzenia.

KierownikCentrum Operacyjnego RZGWWrocław - na prośbę Wicewojewody odczytała
zapis Umowy oddania w użytkowanie obwodu rybackiego zawarta 2014 r. pomiędzy RZGW
a PZW Opole, paragraf 4, ustęp 12 pkt d „uzytkownik zobowiązuje się do usuwania śnięiych
ryb z obwodu rybackiego. z Whłkbm śniada ryb będącego skutkiem naruszenia normśrodowiskowych lub działań i zaniechań osób trzecich” oraz kolejny zapis zawarty
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w paragrafie 4, ustęp 19 mówiący o RZGW t.j. „oddający w użytkowanie nie będzie ponosiłjakiejkolwiek odpowiedzia/ności za szkody powstałe w mieniu użytkownika w skutek
piętrzenia wody w zbiornikach wodnych, użytkownik nie bedzie wnosił jakichkolwiek
roszczeń względem oddającego w użytkowania. w związku z pięt/zaniem wody nazbiornikach wodnych, wynikających z eksploatacji zbiornika". Podkreśliła, że są to dwakluczowe zapisy umowy (obowiązującej 10 lat) określające jasno co leży po stronie RZGWi PZW.

Wicewojewoda Opolski — podziękowała przedstawicielom RZGW. a następnie poprosiła
o ustosunkowanie się Sanepidu do skarg które zostały skierowane na jej ręce oraz o ocenętej sytuacji z perspektywy InspektoraWojewódzkiego.

Opolski Państwowy Wojewódzki lnspektor Sanitarny - na wstępnie stwierdziła. że
sprawa była monitorowana w mediach. a jej kumulacja nastąpiła w dniu 25 sierpnia br.
Podkreśliła, że zbiorniki w Otmuchowie i Nysie nie są źródłem wody pitnej, a to oznacza żejako Inspekcja nie nadzoruje tych akwenów. a jedynie sprawuje nadzór w stosunku dojedynego legalnego kąpieliskaw Skorochowie nad Jeziorem Nyskim, które leży zupełnie podrugiej strony akwenu (tam nie było śniętych ryb). Inspekcja nie bada jakości wody
w miejscach tzw. „dzikich kąpielisk”. Stacja powiatowa skontaktowała się z organizatorem,który odpowiada za całościowy nadzór nad kąpieliskiem (wizualnie i przy pomocy badań).Dodała. że w przypadku gdy taki nadzorca stwierdzi zagrożenie powinien zamknąćkąpielisko oraz powiadomić inspektorat Powiatowy o całym zdarzeniu. Poinformowała. żenie było żadnego zagrożenia bakteriologicznegodla osób kąpiacych się, co potwierdzila pobadaniach stacja powiatowa. Potwierdziia też. że jakość wody badana przez Aquę była
przedstawiana stacji powiatowej. Omówiia również bezcelowość badania wody w piątek pozdarzeniu ponieważ takie badanie mikrobiologiczne wody trwa 3 dni. tym nie mniej pointerwencji telefonicznej Starosty Nyskiego takie badanie zostało ostatecznieprzeprowadzone z wynikiem b. dobrym — na 1000 Ecoli w normie było 9,10 w próbce, napaciorkowce kałowe (400 norma) było 6.11. Podsumowała. że do kąpieliska nie doszły
żadne zagrożenia biologiczne i jakość wody spełniała wszelkie normy dla osób kąpiący się.
co potwierdziły ostatecznie wspomniane badania, natomiast zabrakło merytorycznej.
spokojnej rozmowy tam na miejscu w Nysie. Zakończyła stwierdzając, że Inspekcja
niesłusznie została obarczona odpowiedzialnościąza coś co nie leży w jej kompetencjach,
jednakze aby ostatecznie ostudzić emocje Sanepid wykonał badania wody i potwierdzając jej
dobrą jakość uspokoił Starostę.
Ponadto, wg jej oceny zabrakło spotkania Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczasktórego każda zainteresowana strona moglaby przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie,
czym prawdopodobnie uniknęłoby sie szumu medialnego. co więcej. dodatkowo można by
bylo przeprowadzićwizję lokalną.
Ponownie. podkreśliła, że to po stronie organizatora leży pełna odpowiedzialność zakąpielisko. to on pobiera próbki wody oraz powiadamia o zagrożeniach. Natomiast Sanepid
może te próbki zweryfikować, przy czym jeśli to jest piątek po poludniu to próbki trzebaodczytywać w sobotę i w niedzielę. Jeśli nie ma zagrożenia, to wg Wojewódzkiego
inspektora Sanitarnego jest to czynność bezzasadna. Stwierdziła. że gdyby takie zagrożeniewystąpiło Sanepid badał by te próbki również w weekend.

Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska — opisała
przebieg zdarzenia i podjęte działania przez służby WIOŚ stwierdzając. że na pewno nie
doszło do niedotlenienia wód. Pobrane próby w kilku punktach nie wykazały. aby
występowało niedotlenieniewody (wartość tlenu powyżej 8). przy czym było to po tym gdy
RZGW wykonały zrzut. Zdarzenie nie zostało zarejestrowane ponieważ nie miało charakteru
poważnej awarii przemysłowej. Wg jej oceny spowodowane to było wysoką temperaturą
podczas której doszło do rozmnożenia sinic przy udziale innych zanieczyszczeń na odcinku
rzeki Otmuchów-Nysa. Dodała. że podczas monitoringu zbiorników Kozielno. Otmuchów,
Nysa w 2015 r.. najniższywynik tlenu wynosił 9.1, natomiast ryby wypływają na powierzchnię
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przy wielkości poniżej 5. W roku 2016 nie prowadzono tego rodzaju badań. Zakończyłastwierdzając, że rok 2017 był rokiem wyjątkowym ze względu na wysokie temperatury któreprzyczyniły się do tego zdarzenia oraz zadeklarowała, że badania wielkości tlenu będąprowadzone w roku następnym.

Kierownik Zarządu Zlewni Nysy Kłodzkiej (ZZNK) : siedzibą w Otmuchowie —w nawiązaniu do przedmówrzyni zawnioskowal objęciem badań 2 potoków -Maciejowickiego i Janowickiego które zasilają rz. Nysę Kłodzką. przywołując nieońcjalneinformacje, że jeden z okolicznych rolników zanieczyszcza te cieki wodne (gnojowica napolach).

Kierownik Centrum Operacyjnego RZGW Wroclaw - na potwierdzenie, slówlMcewojewody, ze jednak nie było tam udzialu osób trzecich, dodala. że z informacji IMGW

Na ukończenie dyskusji pomiędzy uczestnikami Wicewojewoda Opolski, dziękującwszystkim za udział, zaakceptowała następującewnioski i rekomendacje:

1. Akcja została przeprowadzona prawidłowo oraz zgodnie z prawem, natomiastużytkownik czyli PZW jest zobowiązany do usuwania śniętych ryb z obwodurybackiego. z wyjątkiem wypadków będących skutkiem naruszenia normśrodowiskowych lub działań i zaniechań osób trzecich.2. Należy przeprowadzićdla wędkarzy PZW szkolenia, tak aby byli świadomi. że należyalarmować z wyprzedzenie o takich zagrożeniach (co wynika : nałożonych na PZWobowiązków), w wyniku czego można podjąć stosowne działania natleniającewodę.& PZW powinien na wlasny koszt prowadzić badania natlenienia wody w sytuacjachkiedy jest zagrożenie - wysoka temperatura. susza hydrologiczna. itp., tak aby możnabylo dokonywać zapobiegawczego zrzutu wody.
4. Należy rozważyć przez RZGW i WIOŚ zasady prowadzenia elastycznej gospodarkizasobami wody w zbiornikach. tak aby mieć zapas alarmowy do zrzutu; wszystko tow ramach ewentualnych zmian w planach zadań ochronnych. nie zapominając, żeochrona przeciwpowodziowa jest najwyższym priorytetem.

mi1. Lista obecności : posiedzenia w dniu 5 września kwietnia 2017 r.
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