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INFORMACJA 
 

o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2007 r. 
 
 

1. Wprowadzenie 
 

 Powiat nowosolski obszarowo naleŜy do najmniejszych (obok powiatu wschowskiego) powia-

tów województwa lubuskiego. Zajmuje ogółem 771 km2 powierzchni, co stanowi ok. 5,5 % po-

wierzchni ogólnej województwa lubuskiego. Jest za to powiatem ziemskim o największej gęstości 

zaludnienia, wynoszącej 113 Mk/km2  oraz  trzecim co do wielkości  powiatem pod względem liczby 

mieszkańców; w powiecie nowosolskim zamieszkuje 8,6 % ludności województwa ogółem. W skład 

powiatu wchodzi 8 gmin, w tym: 1 gmina miejska (Nowa Sól), 3 gminy miejsko – wiejskie  (KoŜu-

chów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański) i 4 gminy wiejskie (Kolsko, Otyń, Nowa Sól, Siedlisko).  

Stolicą powiatu jest miasto Nowa Sól liczące  ok. 41 tys. mieszkańców. Przez powiat przebiegają 

waŜne trasy komunikacyjne, między innymi droga międzynarodowa nr 3 z południa na północ Euro-

py. 

 (Dane liczbowe wg „Rocznika Statystycznego Województwa Lubuskiego 2007” - US w Zielonej Gó-

rze). 

 

2. Gospodarka wodno – ściekowa 
 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej podstawowym problemem stwarzającym duŜe 

zagroŜenie dla środowiska – w szczególności dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych - jest 

brak kompleksowych rozwiązań.  

Wg  „Rocznika Statystycznego Województwa Lubuskiego 2007” (US w Zielonej Górze) 

sieć wodociągowa rozdzielcza w powiecie nowosolskim ma ogółem 460,0 km długości, a sieć kanali-

zacyjna zaledwie 119,1 km. Wg ww. rocznika z oczyszczalni ścieków korzysta ok. 50 % ogółu miesz-

kańców powiatu (w województwie lubuskim wskaźnik ten wynosi  64,7 %). 

W efekcie - do wód mogą przedostawać się zanieczyszczenia ze ścieków gromadzonych w 

nieszczelnych zbiornikach przydomowych, a niekiedy - odprowadzanych wprost do wód lub do ziemi.  

W celu ograniczenia odprowadzania nie oczyszczonych, bądź niedostatecznie oczyszczo-

nych ścieków do środowiska waŜne jest nie tylko inwestowanie w budowę nowoczesnych, wysoko-

sprawnych oczyszczalni, lecz takŜe pełne skanalizowanie miejscowości wyposaŜonych juŜ w urządze-

nia do oczyszczania ścieków oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji istniejących oczyszczalni. 
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3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
 

Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza (nie tylko w powiecie nowosol-

skim) jest  tzw. emisja niska z małych źródeł lokalnych, takich jak: paleniska domowe, małe kotłow-

nie, warsztaty rzemieślnicze, obiekty rolnicze itp. Jej wielkość jest trudna do określenia. Szacuje się, 

Ŝe wynosi od kilku do kilkunastu procent ogółu emisji - na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej 

oraz - do kilkudziesięciu procent ogółu emisji na terenach, których nie obejmują centralne systemy 

ciepłownicze.  

Istotny wpływ na jakość powietrza mają takŜe zanieczyszczenia komunikacyjne (emitowane 

przez pojazdy samochodowe). W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery 

przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory 

aromatyczne (w szczególności benzen) oraz pyły zawierające  m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu 

i miedzi.  

Przez teren powiatu nowosolskiego przebiegają waŜne szlaki komunikacyjne, przede wszyst-

kim międzynarodowa droga nr 3 – łącząca Dolny Śląsk z Pomorzem Zachodnim i południe Europy z 

północą. Nowa Sól posiada obwodnicę umoŜliwiającą ominięcie centrum miasta. Obwodnicę dla ru-

chu pojazdów  odbywającego się w kierunku północ - południe posiada równieŜ Nowe Miasteczko. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe dzięki obwodnicom w znacznym stopniu następuje ograniczenie zjawiska ku-

mulowania się w centrach miast zanieczyszczeń emitowanych z kominów oraz ze środków lokomocji.  

Większość zakładów na terenie powiatu ma uregulowaną stronę formalno- prawną w zakresie 

odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Wśród substancji emitowanych przez zakłady przemy-

słowe zlokalizowane na terenie powiatu nowosolskiego przewaŜają zanieczyszczenia charakterystycz-

ne dla procesów spalania paliw do celów energetycznych i technologicznych, czyli: dwutlenek siarki, 

tlenki azotu, tlenek węgla i pyły. Wielkość emisji zaleŜy od ilości i jakości zuŜywanego paliwa, wypo-

saŜenia w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe oraz skuteczności działania tychŜe urządzeń.  

 

 

4. Gospodarka odpadami 
 

Na terenie powiatu nowosolskiego odpady komunalne gromadzone są aktualnie na składowi-

skach w miejscowościach: 

1. Kiełcz (gm. Nowa Sól) – obiekt posiadający uszczelnienie z folii PEHD oraz lokalny system mo-

nitoringu wód podziemnych. 

2. Stypułów (gm. KoŜuchów) – obiekt posiadający uszczelnienie z folii PEHD oraz lokalny system 

monitoringu wód podziemnych. 

 W obrębie powiatu nowosolskiego istnieją równieŜ dwa eksploatowane aktualnie składowiska 

odpadów przemysłowych. Są to: 
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1. Składowisko w Bobrownikach - przeznaczone dla odpadów poprodukcyjnych, głównie odpado-

wych mas formierskich, będące własnością DOZAMET Sp. z o.o. w Nowej Soli. Obiekt posiada 

zabezpieczenia wykonane z folii PEHD oraz system lokalny monitoringu wód podziemnych. 

2. Składowisko w Mirocinie Dolnym, na którym gromadzone są osady poneutralizacyjne powstające 

w ZASET Sp. z o.o. w KoŜuchowie. Składowisko (wylewisko) posiada zabezpieczenia wykonane 

z folii PEHD oraz system lokalny monitoringu wód podziemnych. 

 

W dalszym ciągu istnieje problem tworzenia tzw. „dzikich wysypisk” na obrzeŜach miejsco-

wości oraz porzucania odpadów w lasach i nad wodami. Istotne jest, Ŝe w przypadku nie ustalenia 

sprawcy zdarzenia gminy mają prawo do zobowiązania właściciela terenu (domniemanego posiadacza 

odpadów) do jego uporządkowania.  

 
 

5. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska 
 

W ewidencji zakładów kontrolowanych, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, znajduje się 139 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu nowosol-

skiego. W 2007 roku przeprowadzono 45 kontroli firm działających na terenie powiatu,  

w szczególności: 43 kontrole problemowe (w tym 18 nieplanowych) i 2 kontrole kompleksowe.  

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, 

w 20 przypadkach wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące kontrolowane podmioty do ich 

usunięcia. NałoŜono równieŜ 2 grzywny w postaci mandatów kredytowanych. Skierowano ponadto  

1 wystąpienie do Urzędu Gminy, 1 wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli o egzekucję 

decyzji.  

PoniŜej omówiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochro-

ny Środowiska w Zielonej Górze w ostatnim okresie, u wybranych podmiotów gospodarczych. 

 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu  Lubuski Zakład Energetyki Cieplnej  

w Zielonej Górze Rejon Eksploatacyjny w Nowej Soli Kotłownia w Nowej Soli ul. Staszica 4a 

 Kontrolę przeprowadzono w okresie 31.01. – 21.02. 2007 r. 

 W trakcie kontroli wykonano pomiary emisji zanieczyszczeń (tj. pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azo-

tu i tlenku węgla ) z eksploatowanego podczas kontroli kotła  WR 10. Pomiary nie wykazały przekro-

czeń emisji dopuszczalnej, określonej w pozwoleniu Starosty Nowosolskiego z dnia 21.01.2005 r. 

Kontrola wykazała, Ŝe w okresie objętym kontrolą (2005, 2006) nie przekraczano rocznych dopusz-

czalnych emisji zanieczyszczeń, nie przekroczono takŜe limitu posiadanych uprawnień  

w zakresie handlu dwutlenkiem węgla. 

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia: 
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• instalacja nie posiadała  uregulowanej strony formalno-prawnej w zakresie gospodarki odpadami,  

• zakład nie wykonywał obowiązkowych pomiarów emisji w okresie letnim.  

W celu usunięcia  uchybień wydano zarządzenie pokontrolne. 

 

Fabryka Tapicerki Samochodowej „FATSA” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 34 

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 06 i 15 marca. 2007 r. 

Woda na potrzeby zakładu  pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane  

do kanalizacji miejskiej na podstawie umowy z MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli. 

Potrzeby w zakresie c.o. i c.w. zaspokaja kotłownia gazowa, zakład dokonał zgłoszenia instalacji Sta-

rostwu Powiatowemu w Nowej Soli. 

Stwierdzone uchybienia: zakład przekroczył warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydanego 

przez Starostę Nowosolskiego dnia 22.02.2007 r. co do rodzaju wytwarzanych odpadów. 

W celu usunięcia  uchybień wydano zarządzenie pokontrolne. 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JADIK” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Ekonomiczna 3 

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23.05. i 22.06.2007 r. 

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją krzeseł i mebli do siedzenia. 

Woda na potrzeby zakładu  pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane  

do kanalizacji miejskiej na podstawie umowy z MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli. 

Strona formalno-prawna  emisji zanieczyszczeń ze źródeł technologicznych (instalacja  

do lakierowania i klejenia) jest uregulowana: zakład posiada pozwolenie na emisję Starosty Nowosol-

skiego z dnia 19.02.2007 r. 

Potrzeby w zakresie c.o. i c.w. zaspokaja kotłownia , w której jako paliwo stosowane jest drewno od-

padowe i trociny, eksploatacja instalacji nie wymaga regulacji prawnej (łączna moc 300 kW). 

Stwierdzone uchybienia: 

• W 2006 r. zakład wytworzył większe ilości niŜ podane w informacji złoŜonej Starostwu Powiato-

wemu w Nowej Soli odpadów o kodach: 03 01 05, 04 01 08, 04 02 09, 15 01 01, 15 01 02; 

• Do dnia kontroli zakład prowadził jedynie uproszczoną ewidencję niektórych odpadów; 

• w opłatach za korzystanie ze środowiska nie uwzględniał emisji lotnych związków organicznych 

 z  procesu klejenia i lakierowania; 

• nie przekazywał WIOŚ kopii informacji dot. naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska; 

• nie przesyłał Marszałkowi Województwa Lubuskiego zbiorczego zestawienia rodzaju i ilości wy-

tworzonych  w poprzednim roku odpadów i sposobach postępowania z nimi. 

W celu usunięcia  uchybień wydano zarządzenie pokontrolne. 
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Gabinet Medyczny Jerzego Łysenki ul. Długosza 11 w Nowej Soli 

W dniu 29.05.2007 r. przeprowadzono kontrolę dotyczącą gospodarki odpadami w Gabinecie 

Medycznym Jerzego Łysenki przy ulicy Długosza 11 w Nowej Soli.  

Podczas kontroli uzyskano następujące informacje: 

-   Jerzy Łysenko jest wpisany do Rejestru Praktyk Lekarskich pod nr 70-98-1-9566908.     Według 

tego wpisu działalność wykonywana jest w miejscu wezwania; 

- działalność Jerzego Łysenki  wpisana została do ewidencji działalności gospodarczej decyzją Wi-

ceprezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 30.06.2006 r.,  nr ew. /9211/2006. Przedmiotem działalno-

ści wg ww. decyzji jest praktyka lekarska, działalność paramedyczna, tłumaczenie; 

- podczas kontroli działalność w gabinecie przy ulicy Długosza 11 w Nowej Soli była zawieszona  

z powodu remontu adaptacyjnego pomieszczeń, prowadzonego w celu ich dostosowania  

do aktualnie obowiązujących przepisów; 

- na powstające w przyszłości odpady medyczne o kodzie 180103 w odrębnym pomieszczeniu  

przygotowano lodówkę oraz pojemniki na odpady, oraz podpisano umowę z firmą  TEW Sp.  

z o.o. w Nowej Soli na odbiór ww. odpadów. 

 

Gospodarstwo Rolne Anna Stempel ul. Konopnicka 1 w Nowym Miasteczku 

Kontrolę przeprowadzono 30.03.2007 r. w związku z wnioskiem właścicielki gospodarstwa 

 w sprawie  wydania opinii o przestrzeganiu przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

Podczas kontroli stwierdzono, Ŝe gospodarstwo stanowią jedynie pola uprawne (18 ha)  

 w obrębie Gołaszyn i Popęszyce. Nie stwierdzono uchybień w związku z prowadzoną działalnością, 

tj. uprawą zbóŜ w zakresie ochrony środowiska. 

 

Wielospecjalistyczny Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7 

 Kontrola przeprowadzona w dniu 20.11.2007 r. miała na celu sprawdzenie realizacji decyzji 

Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z dnia 15.01.2007 r. 

znak: WI.4221-16/06/07 ze zmianami. Ww. decyzją ustalony został termin usunięcia naruszenia pole-

gającego na nieprowadzeniu ciągłych pomiarów emisji do powietrza z instalacji przeznaczonej do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, w związku z nieposiadaniem przez Szpital 

systemu do prowadzenia ciągłych pomiarów emisji. Stwierdzono, Ŝe w ustalonym terminie, tj. do dnia 

31 października 2007 r., zainstalowany został system firmy ENVAG, wykonujący pomiary ciągłe 

emisji, archiwizację, wizualizację oraz raportowanie mierzonych parametrów. 

 

Gmina KoŜuchów, ul. Rynek 1A 

 Kontrole Gminy KoŜuchów przeprowadzone w dniach 11.04.2007 r. oraz 10.10.2007 r. nadal 

dotyczyły realizacji inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji KoŜu-

chów. Ostatnia kontrola potwierdziła wykonanie przedmiotowej instalacji. Oczyszczalnia ścieków 
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w Podbrzeziu Dolnym eksploatowana jest od 01.10.2007 r. Jest to oczyszczalnia mająca docelowo 

obsługiwać aglomerację KoŜuchów. KoŜuchowska oczyszczalnia to jeden z najnowocześniejszych 

tego typu obiektów w Polsce. Budynek oczyszczalni o powierzchni 1,2 tys. m2 stojący na terenie byłe-

go poligonu jest obiektem zamkniętym – nad laguną hydroponiczną częściowo przeszklony płytami 

poliwęglowymi. Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni 1650 m3 ścieków na dobę.  

Ścieki oczyszczone spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 

lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. nr 137 

poz. 984], a tym samym warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie oczysz-

czonych ścieków do odbiornika – decyzja Starosty Nowosolskiego z dnia 17.08.2004 r. znak: 

OŚ.6223-4/2004/225/6, zmieniona decyzją z dnia 05.09.2007 r. znak: BŚ.6223-21/2007/1308/2. 

 

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „FEDKOPOL” Kazimierz Fedko w Lubieszowie 

 W dniu 23.04.2007 r. przeprowadzono kontrolę w Przedsiębiorstwie WielobranŜowym 

„FEDKOPOL” Kazimierz Fedko w Lubieszowie. W jej wyniku stwierdzono, Ŝe komunalne osady 

ściekowe z oczyszczalni ścieków w Nowej Soli, których wytwórcą jest Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli, oraz z oczyszczalni ścieków w ŁęŜycy, których wytwórcą jest 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, stosowane były do celów rol-

niczych na działce nr 19/4 obręb Broniszów gm. KoŜuchów. W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe Miej-

ski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli nie określił dawek tych osadów dla 

przedmiotowej działki. Przedsiębiorca posiadał jedynie dawki osadów określone dla gruntów połoŜo-

nych w obrębie Mirocina Średniego. Stan ten był sprzeczny z art. 43 ust. 4 art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późniejszymi 

zmianami). O uchybieniu poinformowano wystąpieniem pokontrolnym wytwórcę komunalnych osa-

dów ściekowych oraz Starostę Nowosolskiego. Pismem z dnia 16.05.2007 r. Przedsiębiorca poinfor-

mował o skorygowaniu przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli dawek 

komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do stosowania na działce nr 19/4 obręb Broniszów. 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Moniuszki 4 

 W dniu 17.07.2007 r. dokonano odbioru kwatery nr III na składowisku odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne w Kiełczu gm. Nowa Sól. Kwatera wykonana została zgodnie z pozwole-

niem na budowę – decyzja Starosty Nowosolskiego nr 121/2007 z dnia 07.03.2007 r. znak: 

AB.III.7351-189/2007. Inwestycja obejmowała wykonanie kwatery nr III o powierzchni 1,283 ha 

wraz z jej uszczelnieniem, systemem drenaŜy do odbioru ścieków oraz systemem studni do zbierania 

i odprowadzania gazu wysypiskowego, rurociągu grawitacyjnego przerzutowego odcieków do prze-

pompowni nr 2 (istniejącej) oraz drogi technologicznej. Inwestycja została wykonana zgodnie z przed-

łoŜonym podczas kontroli projektem, a Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej 
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Soli uzyskał pozwolenie zintegrowane dla przedmiotowej instalacji, uwzględniające eksploatację no-

wowybudowanej kwatery nr III. 

 Kontrola przeprowadzona została w dniu 05.09.2007 r. w związku z wnioskiem Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., który związany był z postępowaniem dotyczącym wyda-

nia zgody na zamknięcie kwatery nr 1 na składowisku odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne 

w Kiełczu gm. Nowa Sól. 

 W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe dla składowiska odpadów w Kiełczu wydane zostały na-

stępujące pozwolenia na uŜytkowanie: 

• dla kwatery nr 1 – decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 

19.12.1991 r. znak: UANB-7351-6/38/91, 

• dla kwatery nr 2 – decyzja Starosty Nowosolskiego z dnia 13.09.2002 r. znak: AB.VII.7353-

260/2002. 

 

W związku z powyŜszym przedmiotowy obiekt spełnia ustawową definicję „składowiska” 

(art. 3 ust. 3 pkt 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 

39 poz. 251 z późniejszymi zmianami), a tym samym podlega procedurze wynikającej z art. 54 ustawy 

o odpadach. 

 Po przeanalizowaniu informacji zawartych w opracowaniu „Rekultywacja kwatery składowa-

nia nr 2 na składowisku odpadów komunalnych w Kiełczu” wykonanym przez „EKO-BRAT KIEŁ-

BOWSCY” s.c. Halina Kiełbowska, Fryderyk Kiełbowski, Zakład Usług Projektowych w Poznaniu w 

maju 2007 r. oraz danych uzyskanych podczas kontroli, nie wnosimy uwag do zaprojektowanych roz-

wiązań technicznego sposobu zamknięcia kwater nr 1 i 2 na składowisku odpadów w Kiełczu. Przyję-

ty sposób technicznego zamknięcia kwater jest uzasadniony przewidywanym w przyszłości, czyli po 

zapełnieniu planowanej kwatery nr 4, sposobem dalszej eksploatacji składowiska. Po osiągnięciu 

rzędnej 85 m npm na kwaterach nr 1-4, przewiduje się drugi stopień składowania odpadów do rzędnej 

95,0 m npm na uformowanej wierzchowinie odpadów. Przed rozpoczęciem składowania odpadów na 

kwaterze nr 1 w ramach drugiego stopnia uszczelniona zostanie jej wierzchowina, ponadto zmieniony 

zostanie stopień nachylenia skarpy północnej tej kwatery z 1:4 na 1:2 poprzez usypanie odpadów 

z obwałowaniem wyprzedzającym. (na podstawie: „Raport o oddziaływaniu składowiska odpadów 

w Kiełczu gm. Nowa Sól na środowisko” „GEOKOM” Sp. z o.o. w Poznaniu, sierpień 2006 r.). 

Analiza przedstawionych wyników badań monitoringowych składowiska w Kiełczu nie wskazała na 

pogorszenie stanu otaczającego składowisko środowiska.  

 Wydaje się, Ŝe ze względu na lokalizację kwater przewidzianych do zamknięcia oraz kwatery 

eksploatowanej, a takŜe planowanej, monitoring dla kwater zamkniętych powinien obejmować taki 

sam zakres i częstotliwość, jak dla kwatery eksploatowanej. Za takim rozwiązaniem przemawia to,  

Ŝe poprzez sieć monitoringu wód podziemnych moŜe być stwierdzone ewentualne oddziaływanie ca-

łego składowiska bez moŜliwości wydzielenia wpływu poszczególnych kwater. Ponadto po zamknię-
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ciu kwater nr 1 i 2, odcieki zarówno z kwater zamkniętych, jak i eksploatowanej kwatery nr 3, kiero-

wane będą do wspólnego zbiornika odcieków. Jedynie badania emisji i składu gazu składowiskowego 

moŜna rozpatrywać odrębnie dla zamkniętych i eksploatowanej kwatery składowej. 

Zdaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zamknięcie kwater nr 1 

i 2 składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Kiełczu jest celowe, pod warunkiem 

spełnienia wszystkich wymogów wynikających z przepisów prawa. 

 

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 40 

 W dniu 31.08.2007 r. przeprowadzono kontrolę mającą na celu sprawdzenie sposobu eksplo-

atacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Bobrownikach gm. Otyń. W jej 

wyniku stwierdzono, Ŝe zgodnie z umową z dnia 31.01.2003 r. Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne 

„DOZAMET” Sp. z o.o. w Nowej Soli wydzierŜawiły przedmiotowe składowisko odpadów „Doza-

met-Odlewnia” Sp. z o.o. w Nowej Soli. O powyŜszym fakcie Spółka nie powiadomiła tut. Inspektora-

tu. 

 

„Dozamet-Odlewnia” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 40 

 W dniu 05.09.2007 r. przeprowadzono kontrolę mającą na celu sprawdzenie sposobu eksplo-

atacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Bobrownikach gm. Otyń.  

W jej wyniku stwierdzono następujące uchybienia: 

− nie przekazano Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Gó-

rze wyników monitoringu składowiska za rok 2006, 

− nie przedłoŜono Marszałkowi Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zbiorczego zestawienia 

dot. ilości i rodzajów wytworzonych w 2006 r. odpadów oraz sposobów postępowania z nimi. 

Zarządzeniem pokontrolnym z dnia 07.09.2007 r. zobowiązano zarządzającego składowiskiem do 

usunięcia stwierdzonych naruszeń. 

 

„POL-FERM” Sp. z o.o. w Łosicach Ferma w Niedoradzu  

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w związku z otrzymaną  

w dniu 4 czerwca 2007 r. skargą dotyczącą uciąŜliwości zapachowych występujących na terenie  

m. Niedoradz przeprowadził w dniu 14 czerwca 2007 r. kontrolę na terenie Fermy Trzody Chlewnej 

POL-FERM Sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach. W trakcie przeprowadzanej kontroli ustalono, Ŝe emisja 

odorów z terenu fermy związana jest z funkcjonowaniem instalacji wentylacyjnej budynków inwen-

tarskich oraz emisją odorów z otwartych zbiorników do gromadzenia gnojowicy.  Przeprowadzony 

bilans ilości pobieranej przez fermę wody oraz ilości powstającej gnojowicy nie wykazał nieprawi-

dłowości wskazujących na moŜliwość odprowadzania gnojowicy poza teren fermy. Potwierdziły to 

równieŜ oględziny przeprowadzone na terenach przyległych do fermy. 
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 Z uwagi na to, Ŝe emisja odorowa nie jest uregulowana w ustawodawstwie krajowym  

 nie było moŜliwe określenie stopnia jej szkodliwości bądź uciąŜliwości dla środowiska oraz zdrowia  

i Ŝycia ludzi.  

 

„ZASET” Sp. z o.o. w KoŜuchowie  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w dniu 26 czerwca 2007 r. 

przeprowadził kontrole w Zakładzie ZASET Sp. z o.o. w KoŜuchowie. Kontrola obejmowała spraw-

dzenie konieczności posiadania przez ZASET Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do 

powierzchniowej obróbki metali i instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-

nych zlokalizowanych na terenie Zakładu w KoŜuchowie oraz instalacji do składowania odpadów 

zlokalizowanej w Mirocinie Dolnym (naleŜącej do ZASET Sp. z o.o. w KoŜuchowie). 

 W wyniku uŜytkowania ww. instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego tut. In-

spektorat wydał 3 decyzje wstrzymujące uŜytkowanie przedmiotowych instalacji. W wyniku odwoła-

nia się zakładu od ww. decyzji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie uchylił w 2008 

r. zaskarŜone decyzje w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w KoŜuchowie  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w związku z otrzymaną w 

dniu 20 czerwca 2007 r. skargą dotyczącą występowania nieprawidłowości w gospodarce odciekami 

na terenie składowiska odpadów w Stypułowie w dniu 27 lipca 2007 r. przeprowadził kontrolę  

w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w KoŜuchowie, eksploatującym składo-

wisko odpadów w Stypułowie.  

Ustalono, Ŝe Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w KoŜuchowie posia-

da decyzję Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 stycznia 2007 r.  

znak: ŚR.II.Pol.6228-5/06, -1/07, zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów w Sty-

pułowie. Zgodnie z ww. instrukcją, odcieki gromadzone w zbiorniku bezodpływowym powinny być w 

okresie letnim rozdeszczowywane na kwaterze, a w okresie zimowym powinny być wywoŜone do 

oczyszczalni ścieków. W trakcie przeprowadzanej wizji terenu składowiska stwierdzono wylewanie 

się odcieków ze studni zbiorczej na teren drogi wewnętrznej, jak równieŜ na teren sąsiadujący ze skła-

dowiskiem. 

W związku z powyŜszym tut. Inspektorat nałoŜył na przedstawiciela zakładu karę grzywny 

oraz wydał zarządzenie pokontrolne nakazujące usunięcie wskazanego naruszenia i prowadzenie wła-

ściwej eksploatacji urządzeń składowiska odpadów komunalnych w Stypułowie. 

 

Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych „CYNKMET” w Bytomiu Odr zańskim 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w IV kwartale 2007 r. prze-

prowadził kontrole Przedsiębiorstwie Wyrobów Metalowych „CYNKMET” w Bytomiu Odrzańskim. 
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Kontrola obejmowała sprawdzenie konieczności posiadania przez zakład  pozwolenia zintegrowanego 

dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali.  

W trakcie przeprowadzanej kontroli ustalono, Ŝe instalacja eksploatowana na terenie zakładu 

w Bytomiu Odrzańskim, z uwagi na pojemność wanien procesowych nie przekraczającą 30 m3,  nie 

wymaga konieczności posiadania pozwolenia zintegrowanego. 

  

P.P.H. „SAKR” – Jerzy Krupa w Nowej Soli, ul. Wilcza 16 
 
  Zakład zajmuje się m.in. sprzedaŜą hurtową opakowań jednorazowego uŜytku z papieru, tek-

tury, tworzyw sztucznych, aluminium.  Przeprowadzona kontrola w zakresie nadzoru rynku. 

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola nieobowiązkowego oznakowania. 

Kontroli nieobowiązkowego oznakowania poddano 5 wyrobów – opakowań jednostkowych wykona-

nych z tworzyw sztucznych tj. 3 z polistyrenu (PS) i 2 z polipropylenu (PP). Kontrola nie wykazała 

nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań. 

 

P.W. „ELEWATOR” Nowa Sól, ul. Zaułek 5 

W piśmie od Prezydenta Miasta Nowa Sól, zawarta została skarga mieszkańców budynku wie-

lorodzinnego przy ul. Cichej w Nowej Soli na nadmierną emisję zanieczyszczeń w postaci pyłów  

z zakładu P.W. „Elewator”.  Z ustaleń straŜy miejskiej wynika Ŝe na terenie zakładu suszone są nasio-

na kukurydzy za pomocą pomp nawiewowych, co jest przyczyną uciąŜliwości. 

 Kontrola wykazała, Ŝe przedsiębiorstwo nie przedłoŜyło do Starostwa Powiatowego w Nowej 

Soli informacji o posiadanych instalacjach,  z których emisja nie wymagała pozwolenia, a których 

eksploatacja wymagała zgłoszenia. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości właściciel firmy został 

pouczony o spoczywających na nim obowiązkach wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz 

konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Zarządzeniem pokontrolnym kontrolowany podmiot został 

zobowiązany do usunięcia stwierdzonych uchybień. 

P.W. „FESTO”  Krzysztof B ęben w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 22 

Kontrolę przeprowadzono na wniosek mieszkańców Osiedla Spółdzielczego skarŜących się na 

spalanie odpadów poprodukcyjnych. 

 W trakcie kontroli która odbyła się w dniu 07.12.2007 r., nie stwierdzono spalania odpadów  

w kotłowni zakładowej. Niemniej właściciel firmy został poinformowany o zakazie spalania odpadów 

poza instalacjami przeznaczonymi do tego celu.  Kontrola wykazała brak uregulowanej strony formal-

no-prawnej w zakresie gospodarki odpadami. Właściciel firmy został pouczony o spoczywających na 

nim obowiązkach wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz konsekwencjach ich nie prze-

strzegania. Zarządzeniem pokontrolnym kontrolowany podmiot został zobowiązany do usunięcia 

stwierdzonych uchybień.  
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Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” Rejów k/Nowego Miasteczka 

 Kontrolę przeprowadzono dnia 10.04.2007 r.  

 Profil działalności spółdzielni obejmuję: 

- produkcję roślinną (rolną) 

- kopalnię kruszywa 

- masarnię (przetwórstwo mięsne) 

- recykling PWE 

 W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe w zakresie demontaŜu PWE spółdzielnia nie ma wprowa-

dzonego certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego, firma nie prowadzi kart ewidencji wytwa-

rzanych odpadów, a takŜe w zakresie gospodarki wodno – ściekowej podmiot nie posiada umowy na 

wywóz nieczystości. 

 W zarządzeniu pokontrolnym zakład został zobowiązany do prowadzenia pełnej ilościowej  

i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów nie-

bezpiecznych z zastosowaniem wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 

 

„PILAR” S.C. w Nowej Soli, ul. Staszica 14 

 Kontrolę przeprowadzono w  dniu 19.10.2007 r.   

 Profil działalności firmy: handlowo – usługowa . Firma prowadzi sprzedaŜ detaliczną urzą-

dzeń dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa ( STIHL, VIKING). 

 Przedmiotem kontroli były urządzenia podlegające tylko oznaczeniu gwarantowanego pozio-

mu mocy akustycznej. 

Podczas kontroli ustalono, Ŝe oznakowania CE i LWA umieszczane są na urządzeniach prawidłowo 

natomiast analiza deklaracji zgodności wykazała, Ŝe w niektórych przypadkach  wystawiona została 

jedna deklaracja zgodności dla kilku typów urządzeń, co stanowi nieprawidłowość. Zarządzeniem 

pokontrolnym zobowiązano sprzedawcę do uzupełnienia braków.  

 
„Granat” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Matejki 16 w Nowej Soli.  
 
 Supermarket „BRICOMARCHE” reprezentuję branŜę „DOM I OGRÓD” . W ofercie sklepu 

są m.in. artykuły do majsterkowania, materiały wykończeniowe do wnętrz, narzędzia ogrodnicze, itp. 

 W trakcie kontroli ustalono, Ŝe oznakowania zgodności CE i oznakowania LWA poddano 6 

urządzeń, w tym 1 podlegają ograniczeniu emisji hałasem do środowiska i 5 podlegającym tylko 

oznakowaniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości  

w oznakowaniu wszystkich kontrolowanych urządzeń. Analiza deklaracji zgodności nie wykazała 

nieprawidłowości i niezgodności z wyjątkiem braku dołączonej do urządzeń (kosa spalinowa AMA 

AG1 350V kosa spalinowa AMA AG1 280) przetłumaczonej na język polski deklaracji zgodności. 
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”NOWIMET” ” Paweł i Wojciech Chrzanowski S.C. w Ko Ŝuchowie  

 Ostatnia kontrola podmiotu gospodarczego S.C. „Nowimet” miała miejsce w dniu 09.06.2005 

r. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność w zakresie skupu złomu metali oraz demontaŜu pojaz-

dów samochodowych wyrejestrowanych z uŜytkowania. W toku przeprowadzonej kontroli nie stwier-

dzono Ŝadnych nieprawidłowości. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.06.2005 r. podmiot do-

stał pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie 

odzysku i zbierania odpadów. 

 

”RADONA”  Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Matejki 16 A 

Zakład zajmuje się sprzedaŜą detaliczną art. spoŜywczych, chemii gospodarczej i przemysło-

wej. W trakcie kontroli sprawdzono wyroby pod katem nieobowiązkowego oznakowania opakowań. 

Kontroli poddano 4 opakowania jednostkowe (wyroby) wykonane z polistyrenu (PS). Oględziny nie 

wykazały nieprawidłowości w oznakowaniu. 

 

Zakład Produkcyjno – Usługowy Przetwórstwa Mięsnego SPYKOMAR w Niedoradzu 
 

 Kontrolę przeprowadzono 29.06.2007 r. 

Zakład zaopatrywany jest w wodę z własnego ujęcia wody podziemnej na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego wydanego przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli dnia 12.07.2001 r.. Średniodo-

bowy pobór wody wynosi Qś,d =13,5 m3/d. Nie stwierdzono uchybień w sposobie eksploatacji ujęcia. 

Całość powstających ścieków gromadzona jest w bezodpływowym zbiorniku o poj. V= 15m3. Nagro-

madzone ścieki wywoŜone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w Nowej Soli. Usługi świadczy 

firma R. Jędraszak Modrzyca. Wywóz ścieków dokumentowany jest m. in. przy pomocy faktur VAT. 

 Odpady poprodukcyjne gromadzone są w specjalnym kontenerze dostarczonym przez odbior-

cę t.j. „PROMAROL-PLUS” w Ciepielówku. Część odpadów przekazywana jest producentom karmy 

dla zwierząt. Wszystkie wytwarzane odpady są ewidencjonowane, a ich odbiór odbywa się transpor-

tem odbiorców i jest udokumentowany kartami przekazania odpadów. Strona formalno-prawna –

uregulowana (informacja o ilości wytwarzanych odpadów i sposobach ich zagospodarowania). 

Wędzarnia posiada decyzję o dopuszczalnej emisji z dnia 7.11.2005, znak OŚ.7644-25/2005/1346  

z terminem waŜności do 31.10.20010r. Informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska skła-

dane są w terminie, wynoszą poniŜej 400zł. 

 

„JARZYNY MEYER” Przetwórstwo Warzyw w Ko Ŝuchowie 

Kontrolę przeprowadzono dnia 14.12.2007 r. Zakład specjalizuje się w wytwarzaniu mroŜo-

nek owoców i warzyw. Surowiec do zamraŜania dostarczany jest w postaci półproduktów. Ustalono, 

Ŝe nieprawidłowość związana z zagospodarowaniem odpadów (łusek cebulowych) nie dotyczy kontro-

lowanej firmy. 
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W trakcie kontroli zostały przeprowadzone pomiary natęŜenia hałasu przenikającego do śro-

dowiska. Pomiary wykonano przy pracy wszystkich urządzeń wytwarzających hałas (agregat chłodni-

czy, spręŜarki i wentylator) nie stwierdzono przekroczenia obowiązujących norm w tym zakresie. 

 

Firma Handlowo  - Usługowa „RATSTER” Sylwester Ratajczak, Tyrszeliny 32 

Firma zajmuje się skupem, sprzedaŜą odpadów metalowych i niemetalowych. Na terenie za-

kładu gromadzone są surowce wtórne m. in. butelki PET, makulatura, folie oraz złom metalowy, nie-

metalowy, opony samochodowe i ciągnikowe, karoserie samochodowe, części samochodowe. Odpady 

są przekazywane na podstawie faktur VAT. W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, 

które wyszczególniono w zarządzeniu pokontrolnym.  

Przesłano równieŜ informacje dot. kontroli do Urzędu Gminy Kolsko, która wszczęła postępowanie 

administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z terenu firmy. Wójt Gminy Kolsko wydał decyzję 

nakazującą usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania  

 

Gospodarstwo Rolno – Drobiarskie Jarosław – Małgorzata Spychała  
Nowe śabno 67 – 100 Nowa Sól 
 

W dniu 14.03.2007 r. przeprowadzono na terenie Gospodarstwa Rolno-Drobiarskiego  Jaro-

sław – Małgorzata Spychała w Nowym śabnie kontrolę związaną z instalacją podlegającą wymogom 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego (hodowla drobiu). W wyniku kontroli Wydano zarządzenie 

pokontrolne, które obligowało podmiot do: 

1. Prowadzenia pełnej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,  

2. Sporządzania i przedkładania informacji do opłat za korzystanie ze środowiska do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Inspekto-

ratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „ELEKTRYK” im.  Włodzimierza Krukowskiego  

ul. Wincentego Witosa 25,   67-100 Nowa Sól 

W dniu 29.01.2007 r. przeprowadzono kontrolę (wspólną z SANEPID Nowa Sól) na terenie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowej Soli dotyczącą problematyki zuŜytych i przetermi-

nowanych odczynników chemicznych w szkolnym laboratorium. W jej wyniku zarządzono: przepro-

wadzenie utylizacji przeterminowanych odczynników chemicznych przetrzymywanych w pracowni 

chemicznej  w terminie: do dnia 30.04.2007 r. 
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Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego ul. Gimnazjalna 9,   67-100 Nowa Sól 

W dniu  7.02.2007 r. przeprowadzono kontrolę na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. 

K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli  dotyczącą problematyki zuŜytych i przeterminowanych odczynni-

ków chemicznych w szkolnym laboratorium. W jej wyniku zarządzono: przeprowadzenie utylizacji 

przeterminowanych odczynników chemicznych przetrzymywanych w pracowni chemicznej  w termi-

nie: do dnia 30.04.2007 r. 

Zarządzenia pokontrolne w/w placówkach szkolnych zostały wykonane. 

 

AUTO-PROFI Ryszard Mi śko ul. Słoneczna 8,   67 – 415 Kolsko 

Kontrola przeprowadzona w dniach: 13 i 23.XI oraz 3.XII.2007 r. dotyczyła sprawdzenia wy-

mogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem  stacji demontaŜu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji.  W wyniku kontroli wydano zarządzenie pokontrolne, które obligowało podmiot do: 

1. WyposaŜenia sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych 

oraz sektora demontaŜu wyposaŜenia i części do ponownego uŜycia oraz odpadów do 

odzysku i recyclingu  we wszystkie wymagane i oznakowane pojemniki na odpady 

2. Przedkładania Marszałkowi Województwa Lubuskiego pełnego rocznego zbiorczego 

zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania 

nimi, oraz o instalacjach i urządzeniach słuŜących do odzysku i unieszkodliwiania od-

padów, zgodnie ze wzorami formularzy określonych w Rozporządzeniu Ministra Śro-

dowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1737) 

3. Gromadzenia zdemontowanych zuŜytych opon na utwardzonej powierzchni w sekto-

rze magazynowania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

 

W 2007r. przeprowadzono takŜe 6 kontroli dotyczących gospodarki odpadami opakowa-

niowymi i pouŜytkowymi  na terenie gminy KoŜuchów. Skontrolowane firmy zajmowały się han-

dlem częściami samochodami, oponami uŜywanymi, na które nie wymagane było uzyskanie koncesji i 

zezwoleń. Nie stwierdzono uwag w zakresie prowadzonej działalności. 

 

BieŜące kontrole - 2008 rok 

 Z zakładów wymienionych w piśmie Starosty Nowosolskiego z dnia 07.10.2008 r. Inspektorat 

w 2008 roku przeprowadził kontrolę następujących podmiotów: 

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „FEDKOPOL” z Lubieszowa 

Kontrolę Przedsiębiorstwa WielobranŜowego „FEDKOPOL” w Lubieszowie przeprowadzono 

w dniach 14-19 kwietnia 2008 r. Kontrola dotyczyła wykorzystania komunalnych osadów ściekowych 
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na gruntach rolnych wsi Bobrowniki. Przeprowadzona kontrola  nie wykazała niezgodności z wymo-

gami prawa obowiązującego w tym zakresie. 

Przedsiębiorca jest w posiadaniu dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hy-

drogeologiczne terenów wykorzystywanych do rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ście-

kowych opracowanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „GEOPROJEKT” z Zielonej Góry. Zgod-

nie z dokumentacja wszystkie grunty będące w zarządzie  Przedsiębiorstwa „FEDKOPOL” zlokalizo-

wane w obszarze gruntów wsi Bobrowniki mogą być wykorzystywane do nawoŜeń komunalnymi 

osadami ściekowymi. Dokumentacja powyŜsza został przyjęta (po uzupełnieniu brakujących danych) 

przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. 

Przedsiębiorca posiada wyniki badań gruntów, na których stosowane są komunalne osady 

ściekowe z których wynika, Ŝe spełniają one wymogi jakie obowiązują dla gruntów nawoŜonych ko-

munalnymi osadami ściekowymi do upraw roślin nieprzeznaczonych do spoŜycia i produkcji pasz 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz1140). 

Ponadto przedsiębiorca jest w posiadaniu wyników badań komunalnych osadów ściekowych 

pod kątem ich wykorzystania do nawoŜeń gruntów. PrzedłoŜone wyniki badań osadów wskazują, 

Ŝe spełniają one wymogi jak dla komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych rolniczo (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 134, poz.1140). 

Prowadzona działalność moŜe stwarzać uciąŜliwość zapachową dla najbliŜszej zabudowy 

mieszkaniowej wsi Bobrowniki w przypadku nie wykonania bezpośrednio po zadatkowaniu osadów 

niezbędnych zabiegów agrotechnicznych tj wymieszanie osadów z warstwą ziemi i ich przeoranie. 

 W dniach 14.08. i 21.08.2008 r. przeprowadzona została kontrola Przedsiębiorstwa Wielo-

branŜowego „FEDKOPOL” Kazimierz Fedko, 67-100 Lubieszów. Kontrola dotyczyła wykorzystania 

komunalnych osadów ściekowych do celów nawozowych na gruntach w obrębie wsi Broniszów. 

Podczas kontroli ustalono, Ŝe komunalne osady ściekowe w obrębie wsi Broniszów wykorzystywane 

były na dwóch obszarach: 

1. w okresie styczeń 2007-lipiec 2008 na działce nr 19/4 o powierzchni 39/54 ha, stanowiącej wła-

sność Pana Artura Kazimierza Fedko. Działka została wydzierŜawiona zgodnie z umową z dnia 

30.05.2007 r. Dla przedmiotowej działki w styczniu 2007 r. opracowano „Dokumentację tech-

niczną wykorzystania osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków w ŁęŜycy dla 

Zielonej Góry, Nowej Soli, Bytomiu Odrzańskim i Szprotawie na gruntach obrębu Broniszów, 

gm. KoŜuchów, powiat Nowa Sól”. W ww. dokumentacji przedstawiono wyniki badań geologicz-

nych, poziom wód gruntowych, wyniki analiz gleb oraz osadów ściekowych przewidzianych do 

stosowania, a takŜe określono wstępnie maksymalne dawki osadów ściekowych dozwolone do 

stosowania – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. nr 134 poz. 1140 z późniejszymi zmianami). 

2. od sierpnia 2008 r. Przedsiębiorca rozpoczął stosowanie osadów ściekowych na działce nr 320/1 

oraz części działki nr 317/3 o łącznej powierzchni 10,09 ha). Działki są własnością Pana Andrzeja 
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Orwata i wydzierŜawione zostały zgodnie z umową z dnia 30.01.2008 r. Dla przedmiotowego te-

renu opracowano w maju 2008 r. „Dokumentację techniczną dot. wykorzystania osadów ścieko-

wych z komunalnych oczyszczalni ścieków w ŁęŜycy dla Zielonej Góry, Nowej Soli, Bytomiu 

Odrzańskim, Szprotawie i KoŜuchowie na gruntach obrębu Broniszów, gm. KoŜuchów, powiat 

Nowa Sól”. Zakres dokumentacji jest analogiczny jak wyŜej. 

Przedsiębiorca przedłoŜył podczas kontroli aktualne badania komunalnych osadów ściekowych oraz 

dawki komunalnych osadów ściekowych wyliczone przez ich wytwórców.  

 Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami), komunalne osady ściekowe powinny być pod-

dane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzo-

ne, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której 

mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami), lub w miejscach najbliŜej połoŜonych miejsca ich 

wytworzenia. Komunalne osady ściekowe mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na 

obszarze innego województwa, jeŜeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji prze-

znaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki 

lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub miejsca przeznaczo-

nego do tego samego odzysku jest mniejsza niŜ odległość do instalacji lub miejsca połoŜonego na 

obszarze tego samego województwa. 

Podczas wstępnej analizy przedłoŜonych podczas kontroli dokumentów stwierdzono, Ŝe na 

działce nr 19/4 stosowane były komunalne osady ściekowe wytworzone w oczyszczalni ścieków w 

Polkowicach eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowi-

cach, województwo dolnośląskie. W związku z powyŜszym tut. Inspektorat wystąpi do Wojewódzkie-

go Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z prośbą o sprawdzenie, czy spełniony został 

ww. warunek „najmniejszej odległości” określony w art. 9 ust. 4 ustawy o odpadach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami). 

 Po kontroli przeprowadzono analizę dokumentów dostarczonych Przedsiębiorstwu przez wy-

twórców komunalnych osadów ściekowych, a dotyczących ilości przekazanych komunalnych osadów 

ściekowych, badań komunalnych osadów ściekowych oraz wyliczonych dawek komunalnych osadów 

ściekowych. W jej wyniku stwierdzono, Ŝe: 

1. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, która jest wytwórcą ko-

munalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w ŁęŜycy, nie spełniła następujących 

obowiązków określonych w niŜej wymienionych przepisach: 

� Zgodnie z § 5 punkt 2.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych [Dz. U. nr 134 poz. 1140 z późniejszymi zmia-

nami], przy LRM oczyszczalni ponad 100.000, badania komunalnych osadów ściekowych 

przeprowadza się z częstotliwością nie rzadziej niŜ raz na dwa miesiące. Stwierdzono, Ŝe 



Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2007 r. 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Strona 18 

Spółka nie przekazała odbiorcy odpadu aktualnych wyników badań odnoszących się do nastę-

pujących miesięcy (zgodnie z kartami przekazania odpadu): styczeń – czerwiec 2007 r., wrze-

sień 2007 r. i luty 2008 r. 

� Nie obliczono dawek komunalnych osadów ściekowych dla kaŜdej partii osadu. Brak obliczo-

nych dawek wystąpił w następujących miesiącach (zgodnie z kartami przekazania odpadu): 

styczeń 2007 r., luty 2007 r., maj 2007 r., lipiec 2007 r., wrzesień 2007 r., listopad 2007 r., 

styczeń 2008 r. i maj 2008 r. Jest to sprzeczne z § 3 punkt 1 rozporządzenia Ministra Środowi-

ska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

� Podczas ustalania dawek komunalnych osadów ściekowych nie uwzględniono zawartych 

w nich ilości metali cięŜkich pod kątem ograniczeń wynikających z § 3 punkt 3 rozporządze-

nia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ścieko-

wych. 

� W obliczeniach dawek komunalnych osadów ściekowych z dnia 26.04.2007 r. 29.06.2007 r. 

28.08.2007 r., 29.10.2007 r. i 29.12.2007 r., nie wskazano działki, na której moŜna je stoso-

wać w obliczonych wielkościach. 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie, który jest wytwórcą komunalnych osadów ścieko-

wych z oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, nie spełnił następujących obowiązków określonych 

w niŜej wymienionych przepisach: 

� Zgodnie z § 5 punkt 2.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych [Dz. U. nr 134 poz. 1140 z późniejszymi zmia-

nami], przy LRM oczyszczalni powyŜej 10.000 do 100.000, badania komunalnych osadów 

ściekowych przeprowadza się z częstotliwością nie rzadziej niŜ raz na cztery miesiące. 

Stwierdzono, Ŝe Zakład nie przekazał odbiorcy odpadu aktualnych wyników badań odnoszą-

cych się do następujących miesięcy (zgodnie z kartami przekazania odpadu): sierpień 2007 r., 

październik 2007 r. i listopad 2007 r. 

� Nie obliczono dawek komunalnych osadów ściekowych dla kaŜdej partii osadu. Brak obliczo-

nych dawek wystąpił w miesiącu kwietniu 2007 r. (zgodnie z kartą przekazania odpadu). Jest 

to sprzeczne z § 3 punkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

� Podczas ustalania dawek komunalnych osadów ściekowych nie uwzględniono zawartych 

w nich ilości metali cięŜkich pod kątem ograniczeń wynikających z § 3 punkt 3 rozporządze-

nia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ścieko-

wych. 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, który jest wytwórcą komunalnych osa-

dów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim, nie spełnił następujących obo-

wiązków określonych w niŜej wymienionych przepisach: 
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� Zakład nie przekazał odbiorcy odpadu kart przekazania odpadu w okresie styczeń 2007 r. – li-

piec 2008 r., co jest sprzeczne z art. 36 ust. 4.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

[tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami]. 

� Zgodnie z § 5 punkt 2.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych [Dz. U. nr 134 poz. 1140 z późniejszymi zmia-

nami], przy LRM oczyszczalni do 10.000, badania komunalnych osadów ściekowych prze-

prowadza się z częstotliwością nie rzadziej niŜ raz na sześć miesięcy. Stwierdzono, Ŝe Zakład 

nie przekazał odbiorcy odpadu aktualnych wyników badań odnoszących się do ww. okresu. 

� W ww. okresie nie obliczono dawek komunalnych osadów ściekowych dla kaŜdej partii osa-

du. Jest to sprzeczne z § 3 punkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 

r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

� Podczas ustalania dawek komunalnych osadów ściekowych naleŜy uwzględnić zawarte w nich 

ilości metali cięŜkich pod kątem ograniczeń wynikających z § 3 punkt 3 rozporządzenia Mini-

stra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

4. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli, który jest wytwórcą komunal-

nych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowej Soli, nie spełnił następującego obo-

wiązku: podczas ustalania dawek komunalnych osadów ściekowych nie uwzględniono zawartych 

w nich ilości metali cięŜkich pod kątem ograniczeń wynikających z § 3 punkt 3 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, wystąpieniami pokontrolnymi zobowiązano ww. wy-

twórców komunalnych osadów ściekowych do dostosowania sposobu postępowania z komunalnymi 

osadami ściekowymi wytworzonymi w wyniku funkcjonowania instalacji przez nich eksploatowanych 

do obowiązujących przepisów prawa. 

Zdaniem tut. Inspektoratu wystąpiła konieczność ponownego przebadania jakości gruntów działki nr 

19/4 obręb Broniszów, na której stosowane były komunalne osady ściekowe. Zgodnie z ustaleniami 

poczynionymi z Panem Kazimierzem Fedko, pobór prób gleby zostanie przeprowadzony w paździer-

niku 2008 r. w obecności przedstawiciela WIOŚ w Zielonej Górze, a takŜe przedstawiciela Urzędu 

Miejskiego w KoŜuchowie.  

 

Baza Magazynowa Nr 93 PKN ORLEN  w Nowej Soli 

Kontrolę Bazy Magazynowej Nr 93 PKN ORLEN w Nowej Soli przeprowadzono w dniu 

08.07.2008 r. Celem kontroli było ustalenie przyczyn okresowych zanieczyszczeń wód powierzch-

niowych Kanału Portowego rzeki Odry. Przeprowadzona kontrola wykazała, Ŝe przyczyną zanie-

czyszczenia wód jest spływ produktów naftowych wypłukiwanych z warstwy gruntu w obszarze Bazy 

Magazynowej. Zanieczyszczenia wypływają do wód przez nieszczelności ścianki larsena budującej 

nabrzeŜe portowe. Sytuacja powyŜsza świadczy o niedostatecznym wykonaniu prac rekultywacyjnych 

środowiska gruntowo wodnego prowadzonych na terenie bazy w latach 2001 -2004. Prace powyŜsze 
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zostały udokumentowane stosownym sprawozdaniem w którym w podsumowaniach oceniono, Ŝe 

osiągnięto zakładane na wstępie cele i Ŝe został osiągnięty zamierzony efekt ekologiczny. Sprawozda-

nie to zostało przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. W roku 2007 firma ARCADIS prze-

prowadziła badania kontrolne miąŜszości wolnego produktu w piezometrach zlokalizowanych na tere-

nie Bazy Magazynowej. Stwierdzono zwiększenie miąŜszości produktu naftowego występującego na 

powierzchni wody oraz potrzebę wznowienia prac rekultywacyjnych terenu zanieczyszczonego. W 

maju 2008 r. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc opracowało projekt prac rekultywacyj-

nych podłoŜa Bazy Magazynowej Nr 93 w Nowej Soli, który podlega przyjęciu i zatwierdzeniu przez 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 

Tutejszy Inspektorat  uczestniczący w prowadzonym przez Lubuski Urząd Wojewódzki po-

stępowaniu administracyjnym zawnioskował o zobowiązanie inwestora do wykonania w ramach pro-

wadzonych prac rekultywacyjnych dodatkowej szczelnej przegrody oddzielającej środowisko grunto-

wo-wodne bazy od wód akwenu Kanału Portowego.  

 

POL-EKO-TECH w Nowej Soli 

 Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.05.2008 r na wniosek Lubuskiego Urzędu Wojewódz-

kiego Gorzowie Wlkp.. Celem kontroli było sprawdzenie wykonania obowiązku nałoŜonego decyzją 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nakazującego usunięcie odpadów powstałych w wyniku prowa-

dzonej działalności Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały brak realizacji powyŜszego obo-

wiązku. Od dnia zakończenia działalności tj 30.06.2005 r. firma POL-EKO-TECH  nie podejmowała 

Ŝadnych działań mających na celu uporządkowanie terenu na którym prowadzona była działalność  w 

tym na wywiezieniu zdeponowanych odpadów.  

 Wnioski z kontroli stanowią podstawę do wszczęcia przez Lubuski Urząd Wojewódzki w 

Gorzowie Wlkp. postępowania egzekucyjnego 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, 

ul. Chałubińskiego 7 

 Kontrolę przeprowadzono – na wniosek Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, w terminie: 19.08.- 

18.09.2008 r. Dotyczyła ona przestrzegania przepisów z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed 

hałasem przez naleŜącą do szpitala instalację do spalania odpadów.  

 W latach 2006 i 2007 występowały przekroczenia chwilowej dopuszczalnej emisji (określonej 

pozwoleniem Wojewody Lubuskiego z dnia 29.06.2004 r. z p.zm) następujących zanieczyszczeń: 

dwutlenku siarki, tlenku węgla, chlorowodoru. Inspektorat nie wszczął postępowania w tej sprawie, 

poniewaŜ roczna wysokość kar pienięŜnych nie przekraczała 800 zł. 

 W trakcie kontroli przeprowadzono pomiary hałasu emitowanego gównie przez eksploatowa-

ną w okresie letnim (tj. w okresie mniejszego zapotrzebowania na wytwarzaną przez spalarnię energię 

cieplną) chłodnię wentylatorową. Pomiary przeprowadzono w porze dziennej przy zabudowie miesz-
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kaniowej wielorodzinnej ul. Chałubińskiego oraz monitoringowo (tj. bez powiadamiania kontrolowa-

nej instytucji) w porze nocnej na balkonie V kondygnacji. Stwierdzono, Ŝe występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W związku z czym Inspektorat wystąpił pismem z 

dnia 02.10.2008 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o wydanie – dla kontro-

lowanej instalacji – decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

 

„POL-FERM” Sp. z o.o. w Łosicach Ferma w Niedoradzu  

 W dniu 10.10.2008 r. zakończona została kompleksowa kontrola fermy. Obejmowała ona 

swym zakresem sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji do chowu macior w odniesieniu 

do obowiązujących uwarunkowań formalno-prawnych oraz posiadanego przez fermę pozwolenia zin-

tegrowanego. 

W trakcie kontroli sprawdzono następujące elementy funkcjonowania instalacji: 

� parametry produkcji (obsada podstawowego stada hodowlanego);  

� zuŜycie materiałów, paliw i energii w odniesieniu do wielkości produkcji;  

� warunki korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania do środowiska substancji lub energii 

oraz korzystania z wód (wytwarzanie odpadów, sposób postępowania z odpadami, gospodarka 

wodno-ściekowa, emisja hałasu do środowiska);  

� monitorowanie procesów technologicznych, kontrola eksploatacji instalacji oraz monitoring śro-

dowiska (monitoring: efektywności wykorzystania zasobów i energii, parametrów technicznych, 

gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, jakości wód podziemnych, ilości ścieków, 

hałasu, jakości gleb); 

� obowiązki wynikające z ustawy o nawozach i nawoŜeniu (stosowanie nawozów, plan nawoŜenia). 

 Przeprowadzona kontrola instalacji wykazała szereg uchybień w zakresie przestrzegania obo-

wiązujących przepisów. W stosunku do posiadanego pozwolenia zintegrowanego (decyzja Wojewody 

Lubuskiego z dnia 9 lutego 2006 r., znak: RŚ.III.Jkoł.6618-6/05) przekroczona została obsada fermy 

(w odniesieniu do młodych loszek, knurów i prosiąt), stwierdzono przekroczenia ilości wytwarzanych 

odpadów oraz brak wykonywania obowiązku prowadzenia monitoringu. 

 Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. Nr 

14 poz. 1033) do dnia 31 grudnia 2010 r. podmioty, o których mowa w artykule 18 ust. 1 ww. ustawy, 

przechowują gnojowicę w szczelnych, zamkniętych zbiornikach. W trakcie przeprowadzanej kontroli 

zbiorniki w rozumieniu art. 7 ust 2 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) nie były zamknięte. 

 W trakcie przeprowadzanej kontroli ustalono, Ŝe gnojowica była zagospodarowywana rolniczo 

na własnych gruntach (około 20 ha) oraz była przekazywana rolnikom indywidualnym na podstawie 

zawartych umów. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2007 r. o nawozach i 

nawoŜeniu (Dz. U. Nr 14 poz. 1033) instalacje prowadzące chów macior w ilości większej niŜ 750 

stanowisk powinny posiadać plan nawoŜenia i zagospodarowywać co najmniej 70 % gnojowicy na 
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uŜytkach rolnych, których jest posiadaczem. PowyŜsze obowiązki nie zostały dopełnione przez 

przedmiotową jednostkę. 

 W związku z zaistniałymi uchybieniami tut. Inspektorat nałoŜył na osobę odpowiedzialną karę 

grzywny, wydał zarządzenie pokontrolne nakazujące usunięcie zaistniałych nieprawidłowości oraz 

wszczął postępowanie w sprawie wstrzymania uŜytkowania instalacji do chowu macior. 

 

 

6. Wyniki badań monitoringowych stanu środowiska 
 
6. 1. Wody powierzchniowe  
 
   Rzeki 
 

2007 rok był kolejnym rokiem wdraŜania monitoringu wód wg Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r.)  

W punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzekach w granicach powiatu nowo-

solskiego w 2007 r. realizowano: 

• monitoring diagnostyczny - dla określenia klasy czystości wód i wskaźników decydujących 

klasyfikacji,  

• monitoring operacyjny – dla ustalenia stanu tych jednolitych części wód, które zostały okre-

ślone jako zagroŜone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych; 

•  monitoring operacyjny celowy – dla ustalenia stanu jednolitych części wód, dla których okre-

ślono specyficzny cel uŜytkowania, w szczególności – monitoring pod kątem spełnienia wy-

magań określonych dla wód przeznaczonych do bytowania ryb.  

 

W 2007 r.  wykonano badania o charakterze diagnostycznym na rzece Odrze powyŜej Nowej 

Soli oraz na Krzyckim Rowie i Czarnej Strudze – na odcinkach ujściowych do Odry. Badania w ra-

mach monitoringu operacyjnego wykonano  w ppk zlokalizowanych na: Kanale Krzyckim w m. Sie-

dlisko, Obrzycy w m. Konotop, Białej Wodzie – przed ujściem do Odry, Solance – przed ujściem do 

Odry i KoŜusznej przed ujściem do Czarnej Strugi. Monitoring wód pod kątem spełnienia warunków 

dla bytowania ryb prowadzono na Krzyckim Rowie i Czarnej Strudze – w punktach pomiarowo-

kontrolnych zlokalizowanych  na odcinkach ujściowych do Odry. 

 

Krótkie omówienie wyników badań diagnostycznych 

Rzeka Odra 

Badania wykonane w 2007 r. wykazały  złą jakość wód (klasa V) na odcinku tzw. Odry we-

wnętrznej tj. od granicy woj. lubuskiego z woj. dolnośląskim do ujścia Nysy ŁuŜyckiej.  
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Wody Odry cechowały się ponadnormatywnym zasoleniem (przewodnictwo, chlorki) oraz 

nadmierną zawartością chlorofilu ”a”. Cechowała je takŜe zła jakość pod względem bakteriologicz-

nym (wskaźnik: ogólna liczba bakterii typu fekalnego)(rys.1.). 
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Rys.1 . Ocena stanu czystości wód rzeki Odry powyŜej Nowej Soli 
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Rzeka Krzycki Rów  

 Rzekę Krzycki Rów przed ujściem do Odry cechowała niezadowalająca jakość wód (IV klasa) 

ze względu na zawartość zanieczyszczeń organicznych (wyraŜonych przez chemiczne 

zapotrzebowanie tlenu  ChZT-Cr), zawartość związków azotu (azotyny, azotany, azot Kjeldahla) oraz 

zanieczyszczenie bakteriologiczne (rys.2) 
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 Rys.2.  Ocena stanu czystości wód rzeki Krzycki Rów (przed ujściem do Odry) 
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Rzeka Czarna Struga 

Wody rzeki Czarna Struga  cechowały się złą jakością (V klasa) z powodu nadmiernej 

zawartości zanieczyszczeń organicznych (wskaźnik OWO) i związków biogennych (związki azotu  

i fosforu), a takŜe – zbyt niskiej zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz zanieczyszczenia 

bakteriologicznego (rys.3). 
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 Rys.3. Ocena stanu czystości wód rzeki Czarnej Strugi (przed ujściem do Odry) 
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Monitoring operacyjny 
 
 Badania wykonane w ramach monitoringu operacyjnego wykazały, Ŝe dla wszystkich bada-

nych rzek (z wyjątkiem Kanału Krzyckiego) największe zagroŜenie dla osiągnięcia dobrej jakości wód 

stanowią zanieczyszczenia organiczne (wyraŜone tzw. wskaźnikami tlenowymi, określającymi ilość 

tlenu potrzebną do „rozłoŜenia” tych zanieczyszczeń) i substancje biogenne (w szczególności związki 

azotu i fosforu, przyczyniające się do eutrofizacji wód). W przypadku Białej Wody stwierdzono takŜe 

okresowo bardzo wysokie stęŜenia zawiesiny ogólnej. 

 
Tab. 1  Wyniki oceny stanu czystości wód rzek badanych na terenie powiatu nowosolskiego w ramach 
     monitoringu operacyjnego w 2007 r.  (w poszczególnych grupach wskaźników) 
 

Klasa czystości 

Lp
. Rzeka Stanowisko Kilometr 

rzeki 
Wskaźniki 
fizyczne 

Wskaźniki 
 tlenowe 

Wskaźniki  
biogenne 

Wskaźniki  
zasolenia 

Metale  
(w tym 
metale 
cięŜkie) 

Wskaźniki 
biologiczne 

1 Kanał  
Krzycki Siedlisko 0,1 III III IV III n.b. II 

2 Biała Wo-
da 

Rejów (ujście  
do Odry) 3,7 V V V III n.b. II 

3 Solanka  
Nowa Sól  
(ujście do 

Odry) 
0,3 II V V III n.b. II 

4 KoŜuszna 
ujście do 

Czarnej Stru-
gi 

0,4 IV V V IV I I 

5 Obrzyca 
Konotop 

 (pow. ujścia 
Ciekącej) 

41,4 I V IV II n.b. II 

 

  
 
Monitoring wód przeznaczonych do bytowania ryb 
 
 Badania wód przeznaczonych do bytowania ryb (tzw. „monitoring rybny”) realizowano zgod-

nie z rozporządzeniem MŚ z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpo-

wiadać wody śródlądowe, będące środowiskiem Ŝycia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, 

poz. 1455) oraz  wykazami wód opracowanymi przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, zgodnie 

z art. 92 ust.3 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019, z późn. 

zm.). 

 W 2007 r. na terenie powiatu nowosolskiego badania wykonano w 2 punktach pomiarowo-

kontrolnych zlokalizowanych na rzekach: Krzycki Rów i Czarna Struga - wybranych z ww. wykazów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe wody obu wymienionych rzek nie spełniają w 

pełni określonych wymagań (tab.2).  
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Tab. 2. Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w  warunkach naturalnych  
  badanych  na terenie powiatu nowosolskiego w 2007 r.   
                             

Nazwa rzeki 
Lokalizacja  

punktu pomiarowego 
Km rzeki 

Wody przeznaczone 
do bytowania ryb 

Wynik badań 

w zlewni Odry 

Krzycki Rów przed ujściem do Odry 1,5 karpiowatych 
nie spełnia wymagań, 
wskaźniki decydujące:  
azotyny, azot amonowy 

Czarna Struga  przed ujściem do Odry) 2,5 karpiowatych 

nie spełnia wymagań, 
wskaźniki decydujące: 
zanieczyszczenia orga-
niczne, związki azotu, 

fosfor ogólny 
 

 

Podsumowując moŜna stwierdzić, Ŝe jakość wód rzek na terenie powiatu nowosolskiego, 

podobnie jak jakość przewaŜającej części wód na terenie województwa lubuskiego,  jest 

niezadowalająca i wymaga kontynuacji działań związanych z ograniczeniem presji – ze strony 

punktowych i przestrzennych źródeł zanieczyszczeń. 

Ograniczenie presji punktowych źródeł zanieczyszczeń, związanej z odprowadzaniem do wód 

ścieków, wiąŜe się z budową wysokosprawnych oczyszczalni ścieków, modernizacją działających juŜ 

oczyszczalni i zapewnieniem prawidłowej ich eksploatacji, a takŜe – z rozbudową sieci 

kanalizacyjnych, w celu zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wyposaŜeniem w wodociągi  

i kanalizację, występujących zwłaszcza na terenach wiejskich.  

 Przestrzenne źródła zanieczyszczeń stanowią  opady atmosferyczne wprowadzające do wód 

zanieczyszczenia z powietrza, a takŜe spływy powierzchniowe z pól, pastwisk i łąk. Ograniczenie 

wpływu przestrzennych źródeł zanieczyszczeń wiąŜe się z działaniami podejmowanymi  w celu 

zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz z upowszechnianiem i wprowadzaniem zasad dobrych 

praktyk rolniczych – w celu minimalizowania negatywnych oddziaływań rolnictwa na środowisko 

wodne. 

 
Jeziora 

Na terenie powiatu nowosolskiego na obszarze 3 gmin znajduje się 8 jezior o łącznej po-

wierzchni 228,3 ha. W gminie Nowa Sól - 5 (o łącznej pow. 42,8 ha), gminie Kolsko - 2 (o łącznej 

pow. 180,3 ha) i gminie Nowe Miasteczko - 1 (o pow. 5,2 ha). W zlewni rz. Obrzycy znajduje się 6 

jezior. Pozostałe jeziora leŜą w zlewni rz. Białej Wody i bezpośredniej zlewni rz. Odry.  
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Tab. 3. Lista jezior połoŜonych na terenie powiatu nowosolskiego 

P Rodzaj Lp. 
  

Nazwa jeziora 
 

Nazwa lokalna 
 [ha] jeziora 

Zlewnia 
 

Gmina 
 

1 Rudno 
Rudzieńskie, 
Orchowe 

163,0 przepływowe rz. Obrzyca Kolsko 

2 Świętobór Święte, Świętno 17,3 odpływowe rz. Obrzyca Kolsko 

3 Chełmek Kochanowo DuŜe 16,7 przepływowe rz. Obrzyca Nowa Sól 

4 Lubięcińskie Kochanowo Małe 12,9 przepływowe rz. Obrzyca Nowa Sól 

5 Jeziorne Jeziorno 9,6 odpływowe rz. Obrzyca Nowa Sól 

6 bez nazwy Glinianka 5,2 bezodpływowe rz. Biała Woda 
Nowe Mia-
steczko 

7 Mesze   2,2 bezodpływowe rz. Obrzyca Nowa Sól 

8 bez nazwy Odrzańskie 1,4 bezodpływowe rz. Odra Nowa Sól 

  

 Do waŜniejszych zbiorników na terenie powiatu nowosolskiego zalicza się jedno jezioro o du-

Ŝej powierzchni – jezioro Rudno (Rudzieńskie, Orchowe) oraz dwa mniejsze jeziora leŜące na tere-

nach rezerwatów przyrody – Świętobór (Święte) i Mesze. Pozostałe zbiorniki naleŜą do grupy jezior 

małych i płytkich. Są one zazwyczaj bogate w substancje biogenne i zalicza się je do jezior eutroficz-

nych. Jeziora te wykorzystywane są lokalnie do celów rekreacyjnych lub wędkarskiego połowu ryb.  

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2004 roku 

badania stanu czystości wód jeziora Rudno oraz trzech stawów połoŜonych w obszarze miasta Nowa 

Sól. Badania jakości wód stawów współfinansowane były przez Urząd Miasta Nowa Sól. Wyniki ww. 

badań omówiono w informacji o stanie środowiska w powiecie nowosolskim opracowanej w 2006 r. 

Są one takŜe dostępne na stronie internetowej WIOŚ: www.zgora.pios.gov.pl. 

W latach wcześniejszych (1991 i 1992) WIOŚ Zielona Góra skontrolował stan czystości kilku 

innych, mniejszych jezior połoŜonych na terenie powiatu. Ich wyniki takŜe zostały omówione w in-

formacji opracowanej w 2006 r. 

W 2007 r. na terenie powiatu nowosolskiego zrealizowano badania jezior: Jeziorno i Święto-

bór. Są one objęte monitoringiem wód będących środowiskiem Ŝycia ryb w warunkach naturalnych 

i monitoringiem wód powierzchniowych pod kątem oceny eutrofizacji.  

Jezioro Jeziorne (Jeziorno) połoŜone na terenie gminy Nowa Sól, o powierzchni 9,6 ha jest je-

ziorem odpływowym, znajdującym się w zlewni rzeki Obrzycy. Woda jeziora Jeziorno charakteryzuje 

się jakością nie odpowiadającą wymaganiom, jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące śro-

dowiskiem Ŝycia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych, ze względu na obecność w wodzie azo-

tynów w stęŜeniach przekraczających wartość graniczną, natomiast pod względem oceny eutrofizacji 

śródlądowych wód powierzchniowych stojących jezioro to uznano za nie eutroficzne, o dobrej jakości 

wód. 
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Jezioro Świętobór (Święte) połoŜone na terenie gminy Kolsko, o powierzchni 17,3 ha jest je-

ziorem odpływowym, znajdującym się w zlewni rzeki Obrzycy. Woda jeziora Świętobór charaktery-

zuje się jakością odpowiadającą wymaganiom, jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące 

środowiskiem Ŝycia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych, natomiast pod względem oceny eu-

trofizacji śródlądowych wód powierzchniowych stojących jezioro to uznano za eutroficzne ze względu 

na obecność w wodzie azotu ogólnego w stęŜeniach przekraczających wartości graniczne. 

Wyniki ww. badań opublikowane są na stronie internetowej WIOŚ. 

Ogólnie o jeziorach na terenie powiatu nowosolskiego powiedzieć moŜna, Ŝe charakteryzują 

się wysoką podatnością na degradację i stąd wynika ich nie najlepsza jakość. Aktualnie do jezior po-

wiatu nowosolskiego nie są odprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Zanieczyszczenia 

odprowadzane są natomiast w kilku miejscach do dopływów jezior lub są typu przestrzennego. Na 

jakość wód jezior wpływ wywierają takŜe czynniki naturalne oraz nagromadzone w poprzednich la-

tach ładunki zanieczyszczeń zdeponowane w osadach jezior. W okresie letnim dopływ zanieczyszczeń 

zarówno ze źródeł punktowych jak i rozproszonych ulega zwiększeniu w wyniku ruchu turystycznego.  

Sprawą decydującą dla jakości wód omawianych zbiorników wodnych jest poprawa stanu 

czystości dopływających do nich wód powierzchniowych i podziemnych. Problemem duŜej wagi są 

ścieki odprowadzane do ziemi w strefie zlewni jezior z nieszczelnych zbiorników „bezodpływowych”. 

 

6. 2. Wody podziemne  
 

Na terenie powiatu nowosolskiego znajdują się obszary dwóch Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP). Na terenie gminy KoŜuchów i Otyń znajduje się część GZWP Pradolina Za-

sieki – Nowa Sól, o nr 301 - objętego najwyŜszą ochroną. Na obszarze pradoliny Odry na terenie gmin 

Otyń, Nowa Sól, Bytom Odrzański i Siedlisko rozciąga się część zbiornika GZWP Pradolina Barycz – 

Głogów (W) o nr 302 objętego najwyŜszą ochroną. Jakość wgłębnych wód podziemnych na terenie 

powiatu nowosolskiego była badana w ramach monitoringu regionalnego zwykłych wód podziemnych 

ostatnio w 2004 roku. Ocenę jakości wód na podstawie wyników ww. badań przedstawiono w infor-

macji o stanie środowiska w powiecie nowosolskim opracowanej w 2006 r. Wynika z niej, Ŝe kontro-

lowane na terenie powiatu nowosolskiego wgłębne wody podziemne są niezadowalającej jakości. 

Powiat nowosolski znajduje się na terenie trzech Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd), głównie trzecio- i czwartorzędowych. Część południowo – zachodnią zajmuje JCWPd o nr 

70, część centralną JCWPd o nr 66, natomiast część wschodnią JCWPd o nr 71. W roku 2007 prze-

prowadzone zostały obserwacje wód podziemnych w ramach monitoringu krajowego. Na terenie po-

wiatu nowosolskiego zlokalizowany był jeden punkt pomiarowo – kontrolny dla wód gruntowych 

o numerze 1834, połoŜony w miejscowości Nowe śabno, znajdujący się na terenie JCWPd o nr 66. 

Zgodnie z oceną wykonaną przez Państwowy Instytut Geologiczny, wody w tym  punkcie charaktery-

zowały się IV klasą jakości, występowały w nich przekroczenia stęŜeń wodorowęglanów (HCO3) oraz 
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przekroczenia stęŜeń glinu dopuszczalnych dla wód pitnych. JCWPd o nr 71 charakteryzuje punkt 

pomiarowy dla wód wgłębnych zlokalizowany we Wschowie o nr 1123, którego wody – w świetle 

badan wykonanych w 2007 r. - charakteryzowały się III klasą jakości (ze względu na stęŜenia Ŝelaza) 

oraz przekroczeniami w odniesieniu do wielkości wskaźników - manganu i Ŝelaza – określonych dla 

wód pitnych. 

Obserwowane zanieczyszczenia wód, związane z obecnością Ŝelaza i manganu, są pochodze-

nia geochemicznego. Ich usunięcie następuje w powszechnie stosowanych procesach uzdatniania wód 

podziemnych.  

Na terenie powiatu nowosolskiego istnieją równieŜ systemy obserwacji jakości wód 

podziemnych w ramach monitoringu lokalnego. Sieci piezometrów dla potrzeb monitorowania wód 

podziemnych zlokalizowane są między innymi wokół składowisk odpadów komunalnych w Kiełczu i 

w Stypułowie, składowiska przemysłowego w Mirocinie Dolnym, zrekultywowanego składowiska 

odpadów przemysłowych w KoŜuchowie oraz wokół innych obiektów (między innymi - Stacji Paliw 

BP Polska i Shell Polska) potencjalnie groŜących zanieczyszczeniem wód podziemnych. 

Analiza jakości wód podziemnych pobranych z piezometrów w rejonie składowiska odpadów  

w Kiełczu przedstawiona w raporcie za II i IV kwartał 2007 r. nie wykazała w ocenie ogólnej zmian 

jakości wód w rejonie składowiska, jednakŜe – podobnie, jak w poprzednich latach - w kilku 

piezometrach stwierdzono podwyŜszone stęŜenia niektórych wskaźników jakości wód (chlorków, 

sodu, potasu oraz Ŝelaza, manganu  i odczynu pH) na poziomie odpowiadającym IV i V klasie jakości.  

 

Podsumowując moŜna powiedzieć, Ŝe kontrolowane na terenie powiatu nowosolskiego wody 

podziemne są niezadowalającej jakości.  

Obserwowane zanieczyszczenia związane z obecnością Ŝelaza i manganu są pochodzenia geo-

chemicznego. Są one usuwane w powszechnie stosowanych procesach uzdatniania wód podziemnych.  

W celu ochrony zasobów wodnych wód podziemnych odpady naleŜy składować na odpo-

wiednio przygotowanych, bezpiecznych dla wód składowiskach oraz zapobiegać przedostawaniu się 

zanieczyszczeń do ziemi z innych źródeł (punktowych i przestrzennych). 

 

 

Uwaga: przedstawione oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych opracowano na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji 

wyników i prezentacji stanu tych wód (D.U. Nr 32, poz. 284). Mają one charakter orientacyjny, gdyŜ 

rozporządzenie to utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r., a było zalecone do stosowania do czasu 

ukazania się nowych przepisów regulujących ww. kwestie. 
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6.3. Zanieczyszczenie powietrza 
 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2008 r. kolejną 

roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta opracowana została na podstawie 

wyników badań przeprowadzonych w 2007 r. dla poszczególnych stref województwa lubuskiego.  

 Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stęŜeniach 

zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego. Zgodnie z ustawą Prawo 

ochrony środowiska obszar strefy odpowiada: 

• aglomeracji o liczbie mieszkańców powyŜej 250 tys. mieszkańców, 

• obszarowi jednego lub więcej powiatów połoŜonych na terenie tego samego województwa, 

nie wchodzącemu w skład aglomeracji. 

 

 

 

Rys.4. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stęŜeń: tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku 
węgla, benzenu oraz pyłu zawieszonego PM10 i zanieczyszczeń zawartych w pyle PM10 (ben-
zo(a)pirenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu) 
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Rys.5. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stęŜeń ozonu 

 

Do oceny wykorzystano wyniki badań wykonanych w ramach Lubuskiej Sieci Monitoringu 

Zanieczyszczeń Powietrza, na którą  składa się 6 automatycznych stacji pomiarowych imisji działają-

cych pod nadzorem WIOŚ i 13 stacji pomiarowych działających pod nadzorem jednostek Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  

Na terenie Nowej Soli w 2007 r. badania zanieczyszczenia powietrza prowadzone były przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Badania te wykonywano metodami manualnymi w 

zakresie: dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.  

Z badań wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynika, Ŝe stęŜenia dwutlenku 

azotu i dwutlenku siarki w 2007 r. w Nowej Soli występowały na poziomie poniŜej obowiązujących 

norm. StęŜenie dwutlenku siarki, dla którego określone jest  24-godzinne stęŜenie dopuszczalne, 

kształtowało się w zakresie od 2,9 do 13,6 µg/m3, tj.  2,3 % – 10,9 % stęŜenia dopuszczalnego (S24h = 

125 µg/m3).  Średnioroczne stęŜenie dwutlenku azotu, występowało na poziomie 2,1 µg/m3, co odpo-

wiada 5,3 % wartości dopuszczalnej (Sr = 40 µg/m3 ).  

W przeprowadzonej ocenie rocznej jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego 

uwzględniono dwie grupy kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze 

względu na ochronę roślin. 

Ze względu na ochronę zdrowia ocena jakości powietrza wykonywana jest dla takich zanie-

czyszczeń jak: pył zawieszony PM10, ozon, benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, 

a takŜe: ołów, arsen, nikiel, kadm oraz benzo(α)piren w pyle zawieszonym PM10.  

Natomiast pod kątem ochrony roślin ocena jakości powietrza wykonywana jest dla ozonu, 

dwutlenku siarki i tlenków azotu. 
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Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stęŜeń ww. 

zanieczyszczeń w poszczególnych strefach województwa lubuskiego. Uzyskane informacje 

umoŜliwiły sklasyfikowanie stref w oparciu o przyjęte kryteria, tj.: dopuszczalny poziom substancji w 

powietrzu, poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, poziom docelowy oraz poziom 

celu długoterminowego. Klasyfikacja ta stanowi podstawę do podjęcia decyzji o zaplanowaniu i 

podjęciu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie, wskazując na ewentualną 

konieczność opracowania programu ochrony powietrza. 

Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego w 2007 r., z uwzględnieniem 

kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi wykazała, Ŝe w Ŝadnej strefie na obszarze 

województwa (w tym: w strefie nowosolsko-wschowskiej) nie nastąpiło przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych określonych dla niektórych substancji w powietrzu.  W jednej strefie natomiast (stre-

fie miasta Gorzów Wlkp.), wystąpiła zwiększona liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (stęŜe-

nia średniego dobowego) pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 (dopuszczalna częstość przekracza-

nia - 35 razy w roku), kwalifikująca tą strefę do klasy, dla której wymagane jest sporządzenie progra-

mu ochrony powietrza. 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za 2007 rok wykazała przekro-

czenia poziomów docelowych niektórych substancji.  W dwóch strefach: strefie miasto Zielona Góra i 

strefie nowosolsko – wschowskiej przekroczony został poziom docelowy benzo(α)pirenu zawartego w 

pyle zawieszonym PM10. Na obszarze strefy Ŝarsko - Ŝagańskiej stwierdzono przekroczenie poziomu 

docelowego kadmu zawartego w pyle PM10. Wystąpiło takŜe przekroczenie poziomu docelowego 

ozonu oraz przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu w powietrzu – w obu przypadkach 

na obszarze strefy, którą dla oceny stęŜeń ozonu stanowi województwo lubuskie.  

 Ocena jakości powietrza według kryteriów określonych pod kątem ochrony roślin wykazała 

brak przekroczeń stęŜeń dopuszczalnych w odniesieniu do wszystkich ocenianych zanieczyszczeń ma 

obszarze województwa lubuskiego. JednakŜe (podobnie jak w przypadku kryteriów ochrony zdrowia) 

stwierdzono przekroczenia poziomów: docelowego i celu długoterminowego - określonych dla ozonu 

w powietrzu. 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dla wszystkich stref, w których stwier-

dzono przekroczenia poziomów docelowych stęŜeń zanieczyszczeń, tak jak w przypadku przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych, winny być opracowane programy ochrony powietrza, mające na celu 

osiągnięcie ww. poziomów substancji w powietrzu. Natomiast, osiągnięcie poziomów celów długo-

terminowych zawartości ozonu w powietrzu (określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i 

ochronę roślin), zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, winno być jednym z celów wojewódz-

kiego programu ochrony środowiska. 

NaleŜy dodać, Ŝe strefa miasto Gorzów Wlkp. posiada juŜ program ochrony powietrza, opra-

cowany przez Wojewodę Lubuskiego w 2007 r. – na podstawie wyników wcześniejszych badań pyłu 
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zawieszonego PM10 w powietrzu, z 2005 roku. Wyniki badań wykonanych w 2007 r. potwierdziły  

konieczność wdroŜenia działań naprawczych określonych w ww. w programie.  

 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim dostępna jest w całości na stronie 

internetowej Inspektoratu, pod adresem www.zgora.pios.gov.pl . 

 

Opracowano: w Wydziale Inspekcji i Wydziale Monitoringu  Środowiska WIOŚ w Zielonej Górze. 

 
 


