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 Wprowadzenie 

 
Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  oraz wyników badań 

kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska - wykonanych w 2008 r. i w latach 

poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.  

 
I. Źródła zanieczyszczeń środowiska na terenie powiatu nowosolskiego 

 w świetle działalności kontrolnej WIOŚ w Zielonej Górze 

 

W ewidencji zakładów kontrolowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, znajduje się 159 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu 

nowosolskiego. W 2008 roku przeprowadzono 40 kontroli w 36 podmiotach, w 

szczególności: 3 kontrole kompleksowe planowe, 22 kontrole problemowe planowe i 15 

kontroli problemowych nieplanowych. Podczas 3 kontroli przeprowadzone zostały kontrolne 

pomiary. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o 

ochronie środowiska, w 17 przypadkach wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące 

kontrolowane podmioty do ich usunięcia. Wydano równieŜ 9 pouczeń oraz nałoŜono 

4 grzywny w postaci mandatu kredytowanego. W czterech przypadkach wystąpiono do 

organów samorządowych, w jednym – do WIOŚ we Wrocławiu oraz w czterech – do 

prowadzących instalacje słuŜące do oczyszczania ścieków. Wymierzono jedną karę 

administracyjną w wysokości 7.314,01 zł za odprowadzanie ścieków do środowiska 

niezgodnie z warunkami pozwolenia. Wszczęto jedno postępowanie w sprawie wstrzymania 

uŜytkowania instalacji. 

PoniŜej omówiono wyniki kontroli podmiotów gospodarczych, przeprowadzonych 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2008 r. 

 

• Aglomeracja Nowa Sól 

W roku 2008 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

przeprowadził cykl kontrolny dotyczący oceny stanu realizacji Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych na dzień 31 grudnia 2007 r. dla aglomeracji ≥ 15000 

RLM i tych, które nie zrealizowały zadań z KPOŚK do końca 2005 r., wraz z ustaleniem 

efektów ekologicznych. W ramach przedmiotowego cyklu skontrolowana została 

Aglomeracja Nowa Sól, która obejmuje tereny zlokalizowane w gminach: Nowa Sól o 
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statusie miejskim, Nowa Sól o statusie wiejskim oraz Otyń. Ponadto kontrolą objęto Miejski 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli, który jest operatorem oczyszczalni 

ścieków w Nowej Soli przewidzianej do obsługi Aglomeracji Nowa Sól. Kontrole, jak wynika 

z tematu cyklu, miały na celu ocenę stopnia realizacji zadań związanych z uporządkowaniem 

gospodarki ściekowej na rozpatrywanym terenie, które zapisane zostały w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

W zakresie zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja systemu kanalizacji” 

stwierdzono, Ŝe Gmina Nowa Sól o statusie miejskim (gmina wiodąca) posiadała pozwolenie 

na budowę sieci kanalizacyjnych dla I etapu inwestycji.  

Analiza danych dotyczących oczyszczalni ścieków w Nowej Soli wskazała na 

niewielkie przekroczenia w zakresie azotu ogólnego w stosunku do wielkości określonych w 

dyrektywie 91/271/EWG (stęŜenie średnio w roku = 16 mg/l > 15 mg/l). Zaznaczyć naleŜy, Ŝe 

proces oczyszczania ścieków ustawiony jest pod warunki posiadanego przez Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli pozwolenia wodnoprawnego (azot og. ≤ 30 

mg/l). W ramach zadań związanych z Aglomeracją Nowa Sól projektuje się modernizację 

instalacji w celu dostosowania jej do wymogów ww. dyrektywy. 

 

• Aglomeracja KoŜuchów 

W ramach powyŜszego cyklu skontrolowana została równieŜ Aglomeracja KoŜuchów, 

która obejmuje tereny zlokalizowane w gminie KoŜuchów. Ponadto kontrolą objęto 

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

operatorem oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym przewidzianej do obsługi 

Aglomeracji KoŜuchów.  

W zakresie zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja systemu kanalizacji” 

stwierdzono, Ŝe Gmina KoŜuchów posiadała pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnych dla 

I etapu inwestycji.  

W zakresie zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków” 

potwierdzono zakończenie w III kwartale 2007 r. budowy nowej oczyszczalni ścieków w 

Podbrzeziu Dolnym. Analiza danych za IV kwartał 2007 r., dotyczących oczyszczalni 

ścieków w Podbrzeziu Dolnym wskazała na niewielkie przekroczenia w zakresie azotu 

ogólnego w stosunku do wielkości określonych w dyrektywie 91/271/EWG (stęŜenie średnio 

w roku = 15,3 mg/l > 15 mg/l).  

Kontroli poddano równieŜ eksploatację istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Studzieńcu. Stwierdzono, Ŝe w roku 2007 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” 
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Sp. z o.o. w KoŜuchowie nie wykonywało obowiązkowych badań ścieków odprowadzanych 

do środowiska. W wyniku stwierdzonych uchybień wydane zostało pouczenie, a takŜe 

zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Spółkę do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa. 

Naliczona została ponadto administracyjna kara pienięŜna. 

 

• Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Moniuszki 4, 67-100 Nowa Sól 

Kontrola Spółki związana była z ogólnokrajowym cyklem kontrolnym składowisk 

odpadów komunalnych przeprowadzanym w oparciu o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

2010. W jej wyniku stwierdzone zostały następujące nieprawidłowości dotyczące eksploatacji 

składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Kiełczu: 

- Pozwolenie zintegrowane oraz decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska 

nie są zgodne w zakresie monitoringu składowiska dotyczącym badania jakości 

powietrza. Ww. obowiązek zapisano w punkcie 10.5 pozwolenia zintegrowanego, 

natomiast nie wyszczególniono go w elementach kontrolowanych w punkcie I.8 decyzji 

zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska. 

- Zakład nie przestrzegał wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 

składowania na składowisku odpadów danego typu [Dz. U. nr 186 poz. 1553 z 

późniejszymi zmianami]. Przyjmowane na składowisko odpady wytwarzane nieregularnie 

posiadają podstawowe charakterystyki sporządzone jednokrotnie.  

- W 2007 r. Zakład nie przesłał Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w 

Zielonej Górze wszystkich wyników wykonanego monitoringu składowiska. 

- W pozwoleniu zintegrowanym nie określono częstotliwości wykonywania pomiarów 

jakości powietrza. 

- W roku 2007 zakres pomiarów wód podziemnych pobranych z piezometrów oraz 

odcieków nie obejmował wszystkich obowiązkowych wskaźników. Nie badano 

zawartości następujących substancji: rtęci (Hg), ogólnego węgla organicznego (OWO) 

oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

Zastosowane działania pokontrolne: 

- mandat karny, 

- zarządzenie pokontrolne, 

- wystąpienie do Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – informacja 

o wynikach kontroli. 
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• „DRIED FLOWERS” EXPORT IMPORT PRODUKCJA Sp. z o.o.,  ul. Tarnów 

Bycki 29, 67-115 Bytom Odrzański 

W Zakładzie produkowane są róŜnego rodzaju ozdoby wyłącznie z surowców 

naturalnych, takich jak: zioła, trawy, słoma, wiklina, gałązki drzew, owoce i inne. Ozdoby 

produkowane są ręcznie, część z nich jest pakowana do drewnianych stelaŜy w celu 

uniknięcia zniszczeni podczas transportu oraz w opakowania celofanowe. Gotowe wyroby 

sprzedaje się jedynie poza granicami kraju. 

Zakład w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków korzysta z 

infrastruktury miejskiej. Emisja substancji do powietrza, jak równieŜ gospodarka 

wytwarzanymi odpadami, nie wymagają uzyskiwania stosownych zezwoleń. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ŝe Spółka nie nalicza opłat za 

korzystanie ze środowiska, nie przedkłada ponadto Marszałkowi Województwa Lubuskiego 

oraz Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazu zawierającego 

informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat. 

W wyniku stwierdzonych uchybień wydane zostało pouczenie, a takŜe zarządzenie 

pokontrolne zobowiązujące Spółkę do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa. 

 

• Zakład Produkcji Opakowań „KARTON-PAK” SA, ul. Hutnicza 10/12, 67-100 

Nowa Sól 

W Zakładzie produkowane są opakowania wielobarwne z kartonu, w tym opakowania 

do bezpośredniego kontaktu z Ŝywnością.  

Zakład w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków korzysta 

z infrastruktury miejskiej. Emisja substancji do powietrza nie wymaga uzyskiwania 

pozwolenia. Spółka posiada uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie gospodarki 

odpadami. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ŝe:  

- nie dokonano zgłoszenia Staroście Nowosolskiemu instalacji (kotłowni zakładowej), 

z której emisja nie wymaga zezwolenia, 

- prowadzona ewidencja nie obejmuje wszystkich rodzajów wytwarzanych odpadów, 

- posiadane pozwolenie nie uwzględnia wszystkich rodzajów wytwarzanych odpadów, 

- w 2007 r. przekroczona została ustalona pozwoleniem na wytwarzanie odpadów ilość 

odpadu o kodzie 15 02 03, 
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- nie złoŜono Marszałkowi Województwa Lubuskiego rocznego sprawozdania o masie 

wytworzonych w 2007 r. opakowań. 

W wyniku stwierdzonych uchybień wydane zostało pouczenie, a takŜe zarządzenie 

pokontrolne zobowiązujące Spółkę do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa. 

 

• VOIT POLSKA Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 7, 67-100 Nowa Sól 

Przedmiotem kontroli był odbiór hali odlewni i budynku socjalnego zlokalizowanych 

przy ul. Przemysłowej w Nowej Soli – w części budowlanej. Stwierdzono, Ŝe Spółka 

wykonała wymagane w decyzji Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2006 r. znak: 

GKŚ.7624/D/27/06 o środowiskowych uwarunkowaniach urządzenia chroniące środowisko, 

tj. separator koalescencyjny substancji ropopochodnych i zawiesin na kanalizacji deszczowej, 

zapewniający wymaganą redukcję zanieczyszczeń. Nie wniesiono zastrzeŜeń do oddania do 

uŜytkowania części budowlanej obiektu. 

 

• Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „FEDKOPOL” Kazimierz Fedko, 67-100 

Lubieszów 

Kontrolę Przedsiębiorstwa WielobranŜowego „FEDKOPOL” w Lubieszowie 

przeprowadzono w dniach 14-19 kwietnia 2008 r.. Kontrola dotyczyła wykorzystania 

komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych wsi Bobrowniki. Przeprowadzona 

kontrola  nie wykazała niezgodności z wymogami prawa obowiązującego w tym zakresie. 

Przedsiębiorca jest w posiadaniu dokumentacji hydrogeologicznej określającej 

warunki hydrogeologiczne terenów wykorzystywanych do rolniczego wykorzystania 

komunalnych osadów ściekowych opracowanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne 

„GEOPROJEKT” z Zielonej Góry. Zgodnie z dokumentacja wszystkie grunty będące w 

zarządzie  Przedsiębiorstwa „FEDKOPOL” zlokalizowane 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 komunalnymi osadami ściekowymi do upraw roślin nieprzeznaczonych do 

spoŜycia i produkcji pasz (Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1140). 

Ponadto przedsiębiorca jest w posiadaniu wyników badań komunalnych osadów 

ściekowych pod kątem ich wykorzystania do nawoŜeń gruntów. PrzedłoŜone wyniki badań 
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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 i 21 sierpnia 2008 r. przeprowadzona została kolejna kontrola 

Przedsiębiorstwa WielobranŜowego „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 własność Pana Artura Kazimierza Fedko. Działka została wydzierŜawiona 

zgodnie z umową z dnia 30 maja 2007 r. Dla przedmiotowej działki w styczniu 2007 r. 

opracowano „Dokumentację techniczną 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 geologicznych, 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 Orwata i wydzierŜawione zostały zgodnie z umową z dnia 30 stycznia 

2008 r. Dla przedmiotowego terenu opracowano w maju 2008 r. „Dokumentację 

techniczną dot. wykorzystania osadów ściekowych 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.  
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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 poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym 

zostały wytworzone, 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 przeznaczonej do odzysku lub 

unieszkodliwiania, spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, 

o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub miejsca przeznaczonego 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 Polkowicach, województwo dolnośląskie. W związku z powyŜszym tut. Inspektorat 

wystąpi do Wojewódzkiego 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 wytwórców 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 komunalnych 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 

zmianami], przy LRM oczyszczalni ponad 100.000, badania komunalnych osadów 

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

Stwierdzono, Ŝe Spółka nie przekazała odbiorcy odpadu aktualnych wyników badań 
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odnoszących się do następujących miesięcy (zgodnie z kartami przekazania odpadu): 

styczeń – czerwiec 2007 r., wrzesień 2007 r. i luty 2008 r. 

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

obliczonych 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 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 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych. 

- W obliczeniach dawek komunalnych osadów ściekowych z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

29 czerwca 2007 r. 28 sierpnia 2007 r., 29 października 2007 r. i 29 grudnia 2007 r., 

nie wskazano działki, na której moŜna je stosować w obliczonych wielkościach. 

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

ściekowych 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 

zmianami], 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 odnoszących 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 

obliczonych 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 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych. 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, który jest wytwórcą 
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komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim, nie 

spełnił następujących obowiązków określonych w niŜej wymienionych przepisach: 

- Zakład nie przekazał odbiorcy odpadu kart przekazania odpadu w okresie styczeń 

2007 r. – lipiec 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 

zmianami], przy LRM oczyszczalni do 10.000, badania komunalnych osadów 

ściekowych przeprowadza 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 osadu. 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 Ministra 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 

komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowej Soli, nie spełnił 

następującego obowiązku: 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. wytwórców komunalnych osadów ściekowych do dostosowania sposobu 

postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi wytworzonymi w wyniku 

funkcjonowania instalacji przez nich eksploatowanych do obowiązujących przepisów prawa. 

 

• Gmina KoŜuchów, ul. Rynek 1A, 67-120 KoŜuchów 

Przedmiotową kontrolę Gminy KoŜuchów przeprowadzono w ramach 

ogólnopolskiego cyklu kontrolnego „Gospodarowanie zuŜytymi bateriami i akumulatorami”. 

W jej wyniku stwierdzono, Ŝe Gmina nie zorganizowała punktów zbiórki przedmiotowych 



Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim na tle wyników badań PMŚ  woj. lubuskiego z 2008 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 11/34 

odpadów, obowiązek ten scedowała niejako na przedsiębiorców zbierających odpady z terenu 

gminy oraz na samych mieszkańców zobowiązując ich do przekazywania 

wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych bezpośrednio uprawionym jednostkom. 

Obowiązki te określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. W 2007 r. 

Gmina podjęła próbę zorganizowania pilotaŜowego systemu zbiórki zuŜytych baterii i 

akumulatorów, jednakŜe nieskutecznie ze względu na nie wywiązanie się z umowy 

odbierającego odpady – firmy GEPPO Sp. z o.o. w Nowej Soli. Ponadto Gmina KoŜuchów 

podjęła współpracę z Organizacją Odzysku REBA z Warszawy w celu wdroŜenia działań 

edukacyjnych oraz informacyjnych w gminnych placówkach oświatowych. 

 

• Wytwórnia Pasz „SOLPASZ” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 30, 67-100 Nowa Sól 

WIOŚ W Zielonej Górze przeprowadził w dniach 25 marca i 9 maja 2008 r. kontrolę 

problemową na terenie Wytwórni Pasz „SOLPASZ” Sp. z o.o. w Nowej Soli. Kontrola 

obejmowała sprawdzenie zasadności nadesłanej skargi dotyczącej ponadnormatywnej pracy 

zakładu w zakresie emisji hałasu do środowiska. Przeprowadzone pomiary emisji hałasu do 

środowiska nie potwierdziły zasadności nadesłanej skargi wykazując, Ŝe praca urządzeń 

zakładu nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach sąsiadujących z 

Wytwórnią. 

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy o 

odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p. zm.) 

w zakresie art. 36 ust. 1 i 4 dot. obowiązku prowadzenia przez posiadacza odpadów ich 

ilościowej i jakościowej ewidencji, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej 

dla kaŜdego rodzaju odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpadu, oraz art. 37 ust. 1 i 3 

zobowiązującego przedsiębiorców do składania marszałkowi województwa zbiorczego 

zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów wytwarzanych na terenie Zakładu oraz o 

sposobach gospodarowania nimi, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydane zostało zarządzenie pokontrolne 

nakazujące właścicielowi zakładu do usunięcia we wskazanym terminie wymienionych 

nieprawidłowości. 

 

• „AB Foods Polska” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 67-100 Nowa Sól 

WIOŚ w Zielonej Górze w okresie od 9 do 30 maja 2008 r. przeprowadził 

kompleksową kontrolę „AB Foods Polska” Sp. z o.o. w Nowej Soli. Kontrola swym zakresem 
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obejmowała sprawdzenie stanu formalno-prawnego dotyczącego przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. 

W fabryce w Nowej Soli, firma AB Foods Polska zajmuje się produkcją gotowych 

sosów na ciepło i zimno - sosów o smakach orientalnych kuchni, sosów Chutney, sosów 

Relish, sosów Salsa, dresingów, musztard, dodatków i Pesto. Sosy pakowane są w saszetki, 

słoiki oraz plastikowe butelki o róŜnych pojemnościach i sprzedawane do krajów Unii 

Europejskiej. 

W trakcie przeprowadzanej kontroli ustalono, Ŝe w związku z wytwarzaniem przez 

Spółkę odpadów, nieujętych w przedstawionych dokumentach, naleŜy zgodnie z art. 17 p. 2 

ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 

251 z p.zm.) uaktualnić informację o odpadach wytwarzanych na terenie zakładu „AB Foods 

Polska” Sp. z o.o. w Nowej Soli. 

 

• „Dozamet Odlewnia” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól 

WIOŚ w Zielonej Górze w dniach 9 lipca i 7 sierpnia 2008 r. przeprowadził 

kompleksową kontrolę składowiska odpadów w Bobrownikach eksploatowanego przez 

DOZAMET Odlewnia Sp. z o.o. w Nowej Soli. Kontrola obejmowała swym zakresem 

sprawdzenie stanu formalno-prawnego dotyczącego przestrzegania przepisów dotyczących 

ochrony środowiska w zakresie posiadanego przez zakład pozwolenia zintegrowanego. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg uchybień związanych z 

nieprawidłowym prowadzeniem eksploatacji instalacji jak równieŜ nie wykonywaniem 

obowiązków monitoringowych nałoŜonych pozwoleniem zintegrowanym. W związku z 

powyŜszym Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenie 

pokontrolne obligujące właściciela instalacji do usunięcia wskazanych nieprawidłowości, 

oraz nałoŜono na przedstawiciela zakładu karę grzywny.  

 

• „Pol-Ferm” Sp. z o.o., Łosice 14c, 55-095 Mirków 

WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadził w okresie od 18 sierpnia do 10 października 

2008 r. kompleksową kontrolę na terenie „POL-FERM” Sp. z o.o. w Łosicach, Ferma Trzody 

Chlewnej w Niedoradzu. Kontrola obejmowała swym zakresem sprawdzenie stanu formalno-

prawnego dotyczącego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie 

posiadanego przez fermę pozwolenia zintegrowanego oraz planu nawoŜenia. Kontrola zbiegła 

się z licznymi skargami mieszkańców m. Niedoradz na uciąŜliwości odorowe oraz 

nawoŜeniem gnojowicy zbyt blisko zabudowań mieszkalnych. 
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Przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia w zakresie wykonywanych przez 

prowadzącego instalację obowiązków, wynikających z posiadanego pozwolenia 

zintegrowanego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. przekroczenia obsady fermy, 

przekroczenia ilości wytwarzanych odpadów, nie wykonywania badań monitoringowych 

jakości gleb oraz eksploatacji zbiorników do gromadzenia gnojowicy nie posiadających 

szczelnego zamknięcia.  

Kontrola ujawniła takŜe, Ŝe przedmiotowa instalacja nie posiada pozytywnie 

zaopiniowanego przez Stację Rolniczo-Chemiczną planu nawoŜenia, związanego z rolniczym 

wykorzystaniem wytwarzanej na terenie fermy gnojowicy.  

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydane zostało zarządzenie pokontrolne 

wzywające zarządcę fermy do usunięcia wykazanych nieprawidłowości oraz nałoŜono 

grzywnę w postaci mandatu karnego.  

Ponadto z uwagi na brak zatwierdzonego planu nawoŜenia wszczęte zostało 

postępowanie w prawie wstrzymania uŜytkowania instalacji, a następnie na wniosek Spółki 

Pol-Ferm opracowany został harmonogram działań naprawczych związanych z budową 

biogazowi, wykorzystującej powstającą na terenie fermy w Niedoradzu gnojowicę.  

 

• „ZASET” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 40, 67-120 KoŜuchów 

WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadził w dniu 1 grudnia 2008 r. kontrolę zakładu 

ZASET Sp. z o.o., zlokalizowanego w KoŜuchowie przy ul. 1-go Maja. Kontrola miała na 

celu sprawdzenie stanu formalno-prawnego w zakresie konieczności posiadania przez niego 

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu w KoŜuchowie. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ŝe Ŝadna z 3 instalacji tj.:  

- instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem 

procesów elektrolitycznych lub chemicznych; 

- instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów 

niebezpiecznych;  

- instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych; 

nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

 

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MOBIL-POLEN, Ratownictwo Drogowe 

Paweł Kaczmarek, ul. śagańska 24, 67-120 KoŜuchów 
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 Kontrole przeprowadzone dwukrotnie w ciągu całego 2008 roku dotyczyły 

sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontaŜu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji.   

W wyniku kontroli wydano zarządzenia pokontrolne, które obligowały podmiot do: 

1. Zaprzestania przyjmowania pojazdów przeznaczonych do zezłomowania na teren 

posiadanych parkingów strzeŜonych w śaganiu, Szprotawie oraz Nowej Soli do czasu 

uzyskania decyzji na prowadzenie punktów zbierania pojazdów wycofanych z 

eksploatacji z właściwych terytorialnie starostw powiatowych, 

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 odpadów, 

zgodnie ze wzorami formularzy określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

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

3. Przesyłania w wyznaczonych terminach rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych 

z eksploatacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 

 

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

 Kontrola przeprowadzona w dniach 25 września – 6 października 2008 r. dotyczyła 

sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontaŜu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po kontroli nie wydano zarządzenia pokontrolnego.  

 

• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość”, Rejów, 67-124 Nowe Miasteczko 

 Kontrola przeprowadzona w dniu 8 października 2008 r. dotyczyła sprawdzenia 

wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontaŜu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji.   

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

1. Zaprzestania wspólnego przechowywania zaświadczeń o demontaŜu pojazdu i 

zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego z zaświadczeniami wydawanymi dla pojazdów 

zaliczonych do kategorii innych niŜ N1 i M1, 

2. Zaprzestania wspólnego ewidencjonowania zaświadczeń o demontaŜu pojazdu i o 

przyjęciu niekompletnego pojazdu z zaświadczeniami wydawanymi dla pojazdów 

zaliczonych do kategorii innych niŜ N1 i M1.  
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• „NOWIMET” S.C. Paweł Chrzanowski, Wojciech Chrzanowski, ul. Limanowskiego 

5, 67-120 KoŜuchów 

 Kontrola przeprowadzona w dniach 19 listopada – 15 grudnia 2008 r. dotyczyła 

sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontaŜu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po kontroli nie wydano zarządzenia pokontrolnego.  

 

• Gmina Nowe Miasteczko, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko    

 Kontrola przeprowadzona w dniach 17-30 września 2008 r. dotyczyła gospodarki 

ściekowej – danych do opłat w latach 2006-2007. Ustalenia z wskazanej kontroli zostały 

przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Po kontroli nie wydano 

zarządzenia pokontrolnego.  

 

• Grolder Sp. z o o., Borowiec PGR 6, 67-112 Siedlisko 

 Kontrola przeprowadzona w dniu 2 czerwca 2008 r. dotyczyła sprawdzenia wymogów 

ochrony środowiska związanych z prowadzeniem fermy tuczu trzody chlewnej. Po kontroli 

nie wydano zarządzenia pokontrolnego.  

 

• DPV Service Sp. z o.o., Zakęcie 36 D, 67-106 Otyń 

 Kontrola przeprowadzona w dniu 6 października 2008 r. dotyczyła sprawdzenia 

okoliczności związanych z dowozem partii odpadów płynnych mającego miejsce 3 

października 2008 r. W jej trakcie pobrano do analiz fizyko-chemicznych próbkę odpadów. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nie wydano zarządzenia pokontrolnego. 

 

• Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 

Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól 

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

19 sierpnia – 18 września 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 czerwca 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. 



Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim na tle wyników badań PMŚ  woj. lubuskiego z 2008 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 16/34 

W trakcie kontroli przeprowadzono pomiary hałasu emitowanego głównie przez 

eksploatowaną w okresie letnim (tj. w okresie mniejszego zapotrzebowania na wytwarzaną przez 

spalarnię energię cieplną) chłodnię wentylatorową. Pomiary przeprowadzono w porze dziennej 

przy zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ul. Chałubińskiego oraz monitoringowo (tj. bez 

powiadamiania kontrolowanej instytucji) w porze nocnej na balkonie V kondygnacji. 

Stwierdzono, Ŝe występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W 

związku z powyŜszym Inspektorat wystąpił pismem z dnia 02 października 2008 r. do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o wydanie – dla kontrolowanej instalacji – decyzji 

o dopuszczalnym poziomie hałasu. Marszałek Województwa Lubuskiego określił dopuszczalny 

poziom hałasu ze Spalarni Odpadów Medycznych decyzją z dnia 1 grudnia 2008 r. znak: 

DW.II.7616-01/08. 

 

• KRISpol Sp. z o.o., ul. Zaułek 3, 67-100 Nowa Sól 

 Spółka zajmuje się skupem i sprzedaŜą zbóŜ, a takŜe ich suszeniem i czyszczeniem 

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 4 i 19 marca 2008 r. 

Kontrola wykazała następujące uchybienia: 

1. Zakład nie posiadał uregulowanej strony formalno-prawnej: 

- emisji zanieczyszczeń do powietrza, tj. nie dokonał zgłoszenia instalacji do 

przechowywania zboŜa; 

- w zakresie gospodarki odpadami, tj. nie złoŜył Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli 

informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach postępowania z nim; 

2. Zakład nie prowadził ewidencji wytwarzanych odpadów; 

3. Zakład nie naliczał opłat za korzystanie ze środowiska. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pouczono Dyrektora Spółki i 

wydano zarządzenie pokontrolne. 

Z otrzymanych ze Starostwa Powiatowego pism wynika, Ŝe zakład dokonał 

stosownych regulacji formalno-prawnych w zakresie emisji substancji zanieczyszczających 

do powietrza oraz gospodarki odpadami w terminach wyznaczonych w zarządzeniu 

pokontrolnym. 

 

• GEDIA POLAND Sp. z o.o., ul. Staszica 2, 67-100 Nowa Sól 

Zakład zajmuje się obróbką plastyczną metali dla przemysłu motoryzacyjnego. 
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Kontrolę zakładu przeprowadzono w dniach: 8 i 15 maja oraz 5 czerwca 2008 r. 

Kontrolą objęto zakład zlokalizowany w Nowej Soli oraz zakład w KoŜuchowie (w obiekcie 

dzierŜawionym od DAEWOO-FSO-MOTOR S.A. w Warszawie). 

Woda na potrzeby technologiczne zakładu pobierana jest z własnego ujęcia wód 

podziemnych na podstawie pozwolenia wodno prawnego wydanego przez Starostę 

Nowosolskiego dnia 26 stycznia 2004 r. znak:OŚ.6233-14/2003/1517/2004. Zakład nie 

przekracza warunków pozwolenia w zakresie ilości pobieranej wody. Woda na pozostałe 

potrzeby pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane do kanalizacji 

miejskiej na podstawie umowy nr 26/P/03 zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli. 

W zakresie gospodarki odpadami nie stwierdzono uchybień. Zakład postępuje z 

odpadami zgodnie z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niŜ 

niebezpieczne udzielonym przez Starostę Nowosolskiego decyzją z dnia 06 września 2004 r. 

znak: OŚ.7647-67/2004/751 z p.zm. 

W zakresie ochrony powietrza stwierdzono, Ŝe zakład dokonał zgłoszenia instalacji 

emitujących zanieczyszczenia do powietrza eksploatowanych w zakładzie w Nowej Soli, 

natomiast nie uregulował strony formalno-prawnej emisji substancji zanieczyszczających ze 

źródeł zlokalizowanych w KoŜuchowie. W związku z powyŜszym pouczono osobę 

odpowiedzialną za ochronę środowiska w zakładzie i wydano zarządzenie pokontrolne.  

Zakład dokonał zgłoszenia przedmiotowej instalacji, a Starostwo Powiatowe w Nowej 

Soli przyjęło zgłoszenie, o czym poinformowano pismem z dnia 03 grudnia 2008 r. 

 

• Blacharstwo-Lakiernictwo Jarmoliński Marian, 67-100 Nowa Sól 

     Kontrolę zakładu przeprowadzono w dniach 5 i 12 maja 2008 r. na wniosek Komendy 

StraŜy Miejskiej w Nowej Soli.  

Kontrola wykazała, Ŝe zakład nie posiada uregulowanej strony formalno-prawnej w 

zakresie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza oraz gospodarki wytwarzanymi 

odpadami. Zakład zobowiązano – zarządzeniem pokontrolnym Lubuskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - do uzyskania stosownych pozwoleń.    

 W trakcie kontroli wykonano takŜe poziom hałasu emitowanego podczas pracy 

instalacji (spręŜarka, instalacja wyciągowa) na poziomie mieszkania przy ul Wrocławskiej 

46/2. Pomiary wykazały, Ŝe emitowany hałas jest nierozróŜnialny z tłem. 

 

• Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Jolanta Tarnowska w Borowie Wielkim nr 83 
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Zakład zajmuje się produkcją figur ogrodowych z Ŝywic poliestrowych. Kontrolę 

przeprowadzono w dniach 18 i 26 marca 2008 r. Wykazała ona następujące uchybienia w 

zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska: 

- zakład nie posiadał uregulowanej strony formalno-prawnej w zakresie gospodarki 

odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

- zakład nie prowadził ewidencji odpadów oraz opakowań wprowadzanych na rynek 

krajowy i zagraniczny i nie składał sprawozdań z tego zakresu Marszałkowi 

Województwa Lubuskiego; 

- zakład nie przekazywał Marszałkowi Województwa Lubuskiego (i WIOŚ kopii) 

informacji dot. naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz zbiorczego zestawienia 

danych o rodzajach i ilościach odpadów wytworzonych w poprzednim roku i sposobie 

postępowania z nimi; 

- część odpadów zakład gromadził nieselektywnie. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pouczono właścicielkę i wydano 

zarządzenie pokontrolne. 

Decyzją Starostwa Powiatowego w Nowej Soli z dnia 20 zcerwca 2008 r. znak: 

BŚ.XII.7644-4/08 zakład uzyskał pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 

a pismem z dnia 23 czerwca 2008 r. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli poinformowało o 

przyjęciu informacji o odpadach wytwarzanych przez PW Jolanta Tarnowska. 

 

• Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A. w Zielonej Górze, Zakład w Nowym Miasteczku, 

ul. Głogowska 18, 67-124 Nowe Miasteczko    

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 20 i 27 lutego oraz 20 marca 2008 r. Wykazała 

ona między innymi, Ŝe: 

- zakład nie posiadał uregulowanej strony formalno-prawnej w zakresie gospodarki 

odpadami; 

- część odpadów zakład gromadził nieselektywnie; 

- prowadził ewidencję tylko części wytwarzanych odpadów;  

- w opłatach za korzystanie ze środowiska zakład nie uwzględniał  emisji zanieczyszczeń ze 

wszystkich eksploatowanych źródeł; 

- zakład nie składał Marszałkowi Województwa Lubuskiego sprawozdań o masie 

opakowań wywiezionych za granicę. 
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Za stwierdzone wykroczenia nałoŜono na V-ce Prezesa mandat karny powiadomiono 

zakład o wszczęciu postępowania w sprawie wstrzymania uŜytkowania instalacji z powodu 

braku pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wydano zarządzenie pokontrolne. 

Decyzją z dnia 16 maja 2008 r. znak: BŚ.XIV.7647-20/08 Starostwo Powiatowe w 

Nowej Soli zatwierdziło program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla zakładu, a 

pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r. poinformowało zakład (a takŜe Inspektorat) o przyjęciu 

informacji o wytwarzaniu odpadów innych niŜ niebezpieczne, tym samym zakład uregulował 

stronę formalno-prawną gospodarki odpadami.. 

 

• PW „RACHEM” śywice Poliestrowe w Nowej Soli 

Kontrolę firmy przeprowadzono w dniu 03 marca 2008 r. Głównym celem kontroli 

było sprawdzenie przestrzegania wymogów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 

oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Podczas kontroli ustalono, Ŝe kontrolowana 

hurtownia chemiczna nie posiada na wyposaŜeniu zestawu sorbentów niezbędnych do 

prowadzenia bezpiecznej dla środowiska akcji usuwania potencjalnych rozlewów, wycieków 

substancji. W związku z powyŜszym zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano firmę do 

uporządkowania powstałych uchybień eksploatacyjnych. 

 

• POL-EKO-TECH w Nowej Soli 

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 maja 2008 r. na wniosek Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego Gorzowie Wlkp.. Celem kontroli było sprawdzenie wykonania obowiązku 

nałoŜonego decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nakazującego usunięcie odpadów 

powstałych w wyniku prowadzonej działalności Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały 

brak realizacji powyŜszego obowiązku. Od dnia zakończenia działalności, tj. 30 czerwca 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 

 

• Baza Magazynowa Nr 93 PKN ORLEN w Nowej Soli 

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

dniu 08 lipca 2008 r. Celem kontroli było ustalenie przyczyn okresowych zanieczyszczeń 

wód powierzchniowych Kanału Portowego rzeki Odry. Przeprowadzona kontrola wykazała, 
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Ŝe przyczyną zanieczyszczenia 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 zostały udokumentowane 

stosownym sprawozdaniem, w którym w podsumowaniach oceniono, Ŝe osiągnięto zakładane 

na wstępie cele i Ŝe został osiągnięty zamierzony efekt ekologiczny. Sprawozdanie to zostało 

przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. W roku 2007 firma ARCADIS 

przeprowadziła badania kontrolne miąŜszości wolnego produktu w piezometrach 

zlokalizowanych na terenie 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 rekultywacyjnych 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 w Gorzowie Wlkp. postępowaniu administracyjnym zawnioskował o 

zobowiązanie inwestora do wykonania w ramach prowadzonych prac rekultywacyjnych 

dodatkowej szczelnej przegrody oddzielającej środowisko gruntowo-wodne bazy od wód 

akwenu Kanału Portowego. Ze względu na szczególne zagroŜenie zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych nakładanemu obowiązkowi został nadany tryb natychmiastowej 

wykonalności. 

 

• PPHU „EKO-DOM” z Nowej Soli 

Kontrolę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „EKO-DOM” w 

Nowej Soli przeprowadzono w dniu 08 sierpnia 2008 r. W następstwie przeprowadzonej 

kontroli ustalono, Ŝe firma posiada nieuregulowany stan formalno-prawny w zakresie emisji 

do powietrza oraz w zakresie gospodarowania odpadami. Zarządzeniem pokontrolnym 

zobowiązano kontrolowany podmiot do uporządkowania stwierdzonych uchybień formalno-

prawnych. Ponadto ustalono, Ŝe wentylator wyciągowy moŜe być przyczyną uciąŜliwości 

hałasowej dla najbliŜszej zabudowy mieszkaniowej, w związku z tym PPHU „EKO-DOM” 

został zobowiązany do zlikwidowania występujących uciąŜliwości.  
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II.  Ocena stanu środowiska na terenie powiatu nowosolskiego na tle 
województwa lubuskiego – według badań w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska 

 
 
 1.  Wody powierzchniowe 
 

W 2008 r. przeprowadzono pierwszą ocenę stanu wód rzek - na podstawie wyników 

badań monitoringowych wykonanych w 2007 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008).  

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w pierwszym etapie dokonano oceny 

stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód (jcw), polegającej na sklasyfikowaniu  

elementów biologicznych oceny jakości wód oraz sklasyfikowaniu wspierających tą ocenę 

wskaźników fizykochemicznych. Stan ekologiczny naturalnych jcw na terenie województwa 

lubuskiego był zróŜnicowany i kształtował się  między stanem dobrym a stanem słabym, przy 

czym dominował stan ekologiczny umiarkowany (mapa 1). O wynikach oceny stanu 

ekologicznego wód   najczęściej decydowały przekroczenia granicznych wartości 

(określonych dla II klasy jakości wód powierzchniowych) wskaźników fzykochemicznych -  

z grup charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne oraz warunki 

biogenne.  

Potencjał ekologiczny, wyznaczany dla sztucznych i silnie zmienionych części wód, 

przewaŜnie utrzymywał się na umiarkowanym poziomie, podobnie jak stan ekologiczny 

(mapa 3). 

Ocena stanu chemicznego dokonana na podstawie analizy wskaźników 

charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, w tym tzw. substancji priorytetowych (między innymi: niektóre metale cięŜkie, tj. 

kadm, nikiel, ołów i rtęć oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) wskazywała na 

dobry stan chemiczny większości jcw (mapa 2).  Ogólny stan jednolitych części wód rzek, 

uwzględniający wyniki klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego oraz wyniki 

klasyfikacji stanu chemicznego, jest zły - nieomal na całym obszarze województwa (mapa 4). 

W 2008 r. została przeprowadzona równieŜ ocena stanu ekologicznego wód jezior 

badanych w 2007 r. Ocena wykazała zróŜnicowany stan wód - od bardzo dobrego do złego. 

Bardzo dobry stan ekologiczny wykazały badania jeziora Głębokiego k/Międzyrzecza,      

natomiast stan zły - jeziora Kursko w powiecie międzyrzeckim  (mapa 5). 
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Wstępna ocena jakości wód na podstawie badań wykonanych w 2008 r. -  

w odniesieniu do rzek opracowana w skali kraju przez IMGW w Katowicach - znajduje się 

obecnie na etapie weryfikacji. Brak jest jeszcze oceny jakości wód jezior badanych w 2008 r.  

W 2008 r. - na podstawie wyników badań rzek oraz jezior z lat 2004 – 2007 został 

oceniony stopień zagroŜenia wód eutrofizacją spowodowaną zrzutem ścieków komunalnych. 

Oceny dokonano w 97 punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach oraz w 36 na jeziorach 

(w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych). O stopniu eutrofizacji 

wód decydowały elementy biologiczne (chlorofil „a”, fitobentos – wskaźnik okrzemkowy, 

makrofity – Makrofitowy Indeks Rzeczny) oraz elementy fizykochemiczne (tlen 

rozpuszczony, BZT5, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot 

azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród 

ww. wskaźników decydowało o tym, Ŝe wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym zostały 

uznane za eutroficzne. Zgodnie z tym, eutrofizację stwierdzono w 76% ppk na rzekach oraz w 

ok. 53% jezior (mapy 6 i 7). Badania wykazały zróŜnicowaną jakość wód akwenów  

na obszarze województwa lubuskiego; na północy województwa większość spośród 

monitorowanych jezior cechuje się wodami dobrej jakości, natomiast akweny połoŜone 

w południowej części województwa są bardziej zeutrofizowane. Wskaźnikami decydującymi  

o jakości wód jezior są głównie związki azotu i fosforu. 
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Mapa 1. Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek  na obszarze woj. lubuskiego  

w 2007 r.  
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Mapa 2. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzek na obszarze  woj. lubuskiego  

w 2007 r. 
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Mapa 3. Klasyfikacja potencjału ekologicznego silnie zmienionych jednolitych części wód rzek na  

obszarze woj. lubuskiego w 2007 r. 
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Mapa 4. Klasyfikacja stanu jednolitych części wód rzek w 2007 r. 
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Mapa 5. Klasyfikacja stanu jednolitych części wód jezior  w 2007 r. 
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Mapa 6. Ocena eutrofizacji wód rzek ze źródeł komunalnych, za lata 2004-2007 
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Mapa 7. Ocena eutrofizacji wód jezior ze źródeł komunalnych, za lata 2004-2007 
 
 

2. Wody podziemne  
 

 Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią około 4,8% 

zasobów całego kraju. Ich pobór zarówno dla celów produkcji jak i zaopatrzenia ludności 

w wodę wykazuje tendencję spadkową. Powodem tego trendu jest nie tylko spadek produkcji, 

ale przede wszystkim praktyka oszczędzania wody, zarówno przez indywidualnych 
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odbiorców, jak i przez przemysł. WiąŜe się to z wdraŜaniem w przemyśle nowych technologii 

produkcji, które charakteryzują się z reguły ograniczeniem zuŜycia wody.  

  Jedną z przyczyn zmian jakości w obrębie wód o dobrych i średnich walorach 

uŜytkowych są wahania poziomu wód gruntowych, a nawet tendencja obniŜania się poziomu 

zwierciadła wody, związana z brakiem dostatecznej ilości opadów. Zmiany w połoŜeniu 

zwierciadła wody w warstwach wodonośnych powodują przewaŜnie wzmoŜony dopływ 

związków Ŝelaza i manganu do ujęć.  

 Województwo lubuskie objęte było w roku 2008 monitoringiem operacyjnym, który 

prowadzony jest w celu ustalenia stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód 

podziemnych uznanych za zagroŜone niespełnieniem określonych dla nich celów 

środowiskowych oraz w celu ustalenia długoterminowych tendencji wzrostowych stęŜenia 

wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych działaniami wynikającymi z działalności 

człowieka. Większość punktów monitoringowych jakości wód podziemnych zlokalizowana 

była w powiatach: Ŝarskim, krośnieńskim i słubickim. Wyniki badań wykonanych w ww. 

punktach pomiarowych wskazują, iŜ większość otworów cechuje się wodami II i III klasy, co 

związane jest z przekroczeniami dopuszczalnych stęŜeń manganu, amoniaku oraz 

przekroczeń dla wartości pH.  

 

 

3. Imisja zanieczyszczeń powietrza  
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2009 r. 

kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została 

opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza 

przeprowadzonych w 2008 r. 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. 
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Rys.2. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stęŜeń: tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku 
węgla, benzenu oraz pyłu zawieszonego PM10 i zanieczyszczeń zawartych w pyle PM10 
(benzo(a)pirenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu) 

 

 

 

Rys. 3. 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 
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pomiarowych imisji działających pod nadzorem WIOŚ i 13 stacji pomiarowych działających 

pod nadzorem jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Na terenie Nowej Soli w 2008 r. badania zanieczyszczenia powietrza prowadzone były 

przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badania prowadzono w zakresie dwutlenku siarki oraz 

dwutlenku azotu metodami manualnymi. 

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 ludzi ocena jakości powietrza wykonywana jest dla 

takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył zawieszony 

w powietrzu PM10, ozon, benzen oraz ołów, arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren w pyle 

zawieszonym PM10.  

Ocena jakości powietrza wykonywana pod kątem ochrony roślin uwzględnia: ozon, 

dwutlenek siarki i tlenki azotu.  

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 (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. nr 47 

poz. 281). 

Klasyfikacja stref 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 na podstawie wyników 

badań imisji wykonanych w 2008 r. -  przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony 

zdrowia - wykazała, iŜ w jednej strefie (powiatu grodzkiego - m. Gorzów Wlkp.) wystąpiła 

zwiększona liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (stęŜenia średniego dobowego) pyłu 

zawieszonego w powietrzu PM10. W tej samej strefie stwierdzono takŜe przekroczenie 

dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego pyłu PM10 (42,5 µg/m3 przy S dop.= 40 µg/m3).  Z 

tego względu powiat ten wskazany został jako strefa, dla której - zgodnie z art. 91 ustawy 

Prawo ochrony środowiska -  wymagane jest sporządzenie programu ochrony powietrza.   
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 NaleŜy dodać, Ŝe program ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. został 

juŜ opracowany przez Wojewodę Lubuskiego w 2007 r. w związku z wynikami 

wcześniejszych ocen  jakości powietrza (za 2005 i 2006 rok) i jest obecnie wdraŜany. 

NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe wg oceny za 2008 r. na obszarze powiatu nowosolskiego, 

naleŜącego do strefy nowosolsko-wschowskiej, nie zostały przekroczone wartości 

dopuszczalne Ŝadnego z ocenianych zanieczyszczeń.  

 Z badań wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wynika, Ŝe 

stęŜenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki w 2008 r. w Nowej Soli występowały na 

poziomie znacznie poniŜej obowiązujących norm. StęŜenie dwutlenku siarki, dla którego 

określone jest  24-godzinne stęŜenie dopuszczalne, kształtowało się w zakresie od 3,0 do 9,7 

µg/m3, tj.  około 2,4 % – 7,8 % stęŜenia dopuszczalnego (S24h = 125 µg/m3). Średnioroczne 

stęŜenie dwutlenku azotu, wynosiło 2,0 µg/m3, co odpowiada 6,7 % wartości dopuszczalnej 

(Sr = 30 µg/m3 ).  

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za 2008 rok 

wykazała, Ŝe (podobnie, jak w 2007 r.)  w strefie miasto Zielona Góra i strefie nowosolsko – 

wschowskiej stwierdzono niewielkie przekroczenia poziomu docelowego określonego dla  

benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. StęŜenia średnioroczne benzo(a)pirenu wynosiły, 

odpowiednio w strefie miasto Zielona Góra i strefie nowosolsko-wschowskiej: 1,73 ng/m3  

i 1,33 ng/m3   - przy wartości docelowej 1,0 ng/m3.   

 Ponadto, dokonując oceny stęŜeń ozonu w powietrzu,  na obszarze strefy którą dla 

oceny stęŜeń ozonu stanowi całe województwo lubuskie, stwierdzono przekroczenia wartości 

poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego ozonu w powietrzu, określonych ze 

względu na zdrowie ludzi.  

Ocena jakości powietrza według kryteriów określonych pod kątem ochrony roślin 

wykazała brak przekroczeń stęŜeń dopuszczalnych w odniesieniu do wszystkich ocenianych 

zanieczyszczeń na 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 przytaczanym wcześniej art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dla 

wszystkich stref, w których stwierdzono 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 długoterminowych 

zawartości ozonu w powietrzu (określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę 
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roślin), zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, winno być jednym z celów 

wojewódzkiego programu ochrony środowiska. 

 

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

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

 
 
4. Pola elektromagnetyczne 
 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził  

w 2008 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w 45 punktach 

pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyŜej 

50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na kaŜdym z 

wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych  w 

miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy 

Prawo ochrony środowiska).  

 Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku przeprowadzono między 

innymi w dwóch punktach na terenie powiatu nowosolskiego, w pobliŜu stacji bazowych 

telefonii komórkowej, zlokalizowanych w miejscowości Niedoradz oraz w Nowej Soli, przy 

ul. Marszałka Piłsudskiego. Poziomy natęŜenia składowej elektrycznej pola 

elektromagnetycznego w obu punktach pomiarowych na terenie powiatu nowosolskiego były 

niŜsze niŜ 0,8 V/m, przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 7 V/m (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 192 z dnia 14 listopada 2003 r., poz. 1883). 

 Dotychczasowe pomiary monitoringowe prowadzone przez WIOŚ w Zielonej Górze 

wykazują, Ŝe na podobnym poziomie kształtują się natęŜenia pól elektromagnetycznych na 

terenie całego województwa lubuskiego. W Ŝadnym z ww. 45 punktów pomiarowych nie 

stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

 

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


