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Wprowadzenie 

Informację opracowano na podstawie działalności inspekcyjnej oraz wyników badań 

kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2009 r. i w latach po-

przednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. 

I. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska na te-
renie powiatu nowosolskiego  
 
W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził 37 kontroli 

podmiotów gospodarczych z terenu powiatu nowosolskiego. W wyniku stwierdzonych nie-

prawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w 14 przypad-

kach wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące kontrolowane podmioty do usunięcia 

uchybień oraz w 8 przypadkach pouczono odpowiedzialne za uchybienia osoby. Nałożono 

również 4 grzywny w postaci mandatu kredytowanego oraz wydano 1 decyzję administracyj-

ną. Skierowano ponadto 5 wystąpień pokontrolnych do organów samorządowych.  

Poniżej omówiono wyniki kontroli wybranych podmiotów gospodarczych, przepro-

wadzonych w 2009 roku. 

 

1. Baza Magazynowa nr 93 PKN ORLEN w Nowej Soli 

Kontrolę firmy przeprowadzono w dniu 10.03.2009 r. Kontrola miała charakter kon-

troli nieplanowej interwencyjnej. W dniu 10.03.2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska został powiadomiony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Nowej Soli o występującym zanieczyszczeniu wód rzeki Solanki przepływającej przez te-

ren Bazy Magazynowej nr 93 PKN ORLEN w Nowej Soli. Przeprowadzona wizja terenu po-

twierdziła powyższy fakt. 

Ustalono, że prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia wód rzeki Solanki było 

przedostawanie się produktów ropopochodnych z warstwy gruntu zanieczyszczonego terenu 

bazy magazynowej. Pobrane do badań wody rzeki Solanki powyżej i poniżej miejsca zdarze-

nia potwierdziły powyższą hipotezę. 

W związku z powyższym WIOŚ wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o uzupełnienie decyzji uzgadniającej warunki rekul-

tywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie Bazy Magazynowej nr 93 w Nowej Soli 

nakazujące wykonania barier zabezpieczających przed spływem zanieczyszczeń do rzeki So-

lanki.  

2. Stocznia „KONSTAL” Spółka z o.o. w Nowej Soli 



Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2009 r. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze   3/55 

Kontrolę Stoczni „KONSTAL” w Nowej Soli przeprowadzono w dniach 13 i 16 lipca 

2009 r. Kontrola posiadała charakter kontroli nieplanowej problemowej. W czasie kontroli 

stwierdzono szereg uchybień w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów. 

Kontrolowana jednostka nie posiada pozwolenia Starosty Nowosolskiego na wytwa-

rzanie odpadów, co stanowi naruszenie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-

padach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251 z póź. zm.) 

Spółka prowadzi niepełną ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów, 

co stanowi naruszenie art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z póź. zm.) 

Ponadto ustalono, ze Spółka nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na odprowadza-

nie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, co stanowi naruszenie art.. 122 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239 

poz. 2019 z póź. zm.) 

Kontrolowany podmiot nie przedkłada Marszałkowi Województwa Lubuskiego in-

formacji niezbędnych do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, dotyczących emisji 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza oraz odprowadzanych ścieków deszczowych 

do wód powierzchniowych. Opłaty z w/w tytułu nie były wnoszone na rachunek Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 

Powyższe stanowi naruszenie art. 273 ust. 1 oraz art. 284-286 ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z póź. 

zm.) 

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano kierownika jednostki do uporządkowania 

stwierdzonych naruszeń prawa. 

 

3. Funai Electric Polska Sp. z o.o. ul. Inżynierska 1 w Nowej Soli  

Kontrolę planową firmy Funai Electric Polska Sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Ko-

strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Soli  przeprowadzono 

w dniach 28.04. i 14.05.2009 r. Zakład zajmuje się produkcją telewizorów LCD oraz odtwa-

rzaczy DVD. Produkcja w fabryce w Nowej Soli polega na montażu gotowych elementów 

sprowadzanych spoza granic kraju. Spółka nie wprowadza produktów na rynek krajowy. Go-

towe wyroby po zapakowaniu dostarczane są do dystrybutora – Funai Europe GmbH w 

Niemczech, który zajmuje się sprzedażą wyprodukowanego sprzętu.  

 

Podczas kontroli ustalono, że: 
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���� Źródłem zaopatrzenia w wodę (do celów socjalnych) w Zakładzie jest wodociąg miej-

ski. Pobór wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

w Nowej Soli - umowa nr 3200/2007 z dnia 28.05.2007 r.  

���� Powstające w Zakładzie ścieki bytowe odprowadzane są do kanalizacji miejskiej - 

zgodnie z ww. umową z MZGK w Nowej Soli;  

− wody opadowe zbierane z połaci dachowych oraz terenu wokół budynków od-

prowadzane są do kolektora deszczowego (poprzez zbiorniki retencyjne), który 

odprowadza wody opadowe z terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Nowej Soli do rzeki Czarna Strużka (Czarna Struga). 

���� W Zakładzie występują następujące źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:  

− kotłownia zakładowa wykorzystywana na potrzeby grzewcze oraz do produkcji 

ciepłej wody użytkowej - wyposażona została w dwa kotły Viessman o mocy 

cieplnej 350 kW każdy, opalane gazem ziemnym. Odprowadzanie spalin od-

bywa się odrębnymi emitorami o wysokości ok. 7 m. Ze względu na moc 

cieplną mniejszą od 1 MW instalacja nie kwalifikuje się do instalacji, których 

eksploatacja wymaga uregulowań formalno-prawnych. 

− spalanie paliw w 3 pojazdach silnikowych. 

���� Firma posiada uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, tj. przedłożyła 21 stycznia 2009 r. 

Staroście Nowosolskiemu informację (uaktualnioną) o wytwarzanych odpadach nie-

bezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli 

przyjęło informację pismem z dnia 26 stycznia 2009 r., znak: BŚ.XIV.7647-1/09. 

Spółka postępuje zgodnie z ww. informacją. 

Kontrola wykazała, że kontrolowana Spółka przestrzega przepisów z zakresu ochrony 

środowiska. Jedynym stwierdzonym uchybieniem był fakt, że Spółka nie przesyłała wykazów 

zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat Lubuskiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.  

 

4. ESSER - Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 w Nowej Soli 

Planową kompleksową kontrolę Spółki przeprowadzono w dniach 27.02. oraz 

11.03.2009 r. Zakład zajmuje się montażem elementów elektronicznych (złącza, euro złącza, 

połączenia elektroniczne) dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego. 
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Półfabrykaty z tworzywa sztucznego i metalu (styki) a także opakowania w formie: 

plastikowych pojemników, blisterów, papieru, tektury, folii i taśmy - dostarczane są do Za-

kładu z Niemiec. Gotowe elementy zapakowane w ww. opakowania dostarczane są do zlece-

niodawców niemieckich. Spółka nie wprowadza produktów na rynek krajowy.  

Podczas kontroli ustalono, że: 

���� Źródłem zaopatrzenia w wodę (do celów socjalnych) w Zakładzie jest wodociąg miej-

ski. Pobór wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Nowej Soli - umowa nr 3609/2009 z dnia 05.03.2009 r. (zaktualizowano wcześniej-

szą umowę z 2004 r.). 

���� Powstające w Zakładzie ścieki bytowe oraz wody opadowe zbierane z połaci dacho-

wych oraz terenu wokół budynków, odprowadzane są do kanalizacji miejskiej zgodnie 

z powyższą umową.  

���� Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi kotłownia zakładowa wykorzy-

stywana na potrzeby grzewcze - wyposażona została w jednofunkcyjny kocioł o mocy 

cieplnej 221 kW opalany gazem ziemnym. Ze względu na moc cieplną mniejszą od 1 

MW instalacja nie kwalifikuje się do instalacji, których eksploatacja wymaga uregu-

lowań formalno-prawnych. 

���� Firma posiada uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, tj. przedłożyła Staroście Nowosol-

skiemu informację o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz innych niż nie-

bezpieczne. Pismem z dnia 08.02.2006 r. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli przyjęło 

złożoną informację. Spółka postępuje zgodnie z ww. informacją.  

 

Kontrola wykazała, że: 

���� Spółka nie prowadziła ewidencji odpadów, 

���� nie złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze zbiorczego zestawienia 

danych o rodzajach i ilości wytworzonych w 2008 r. odpadów,  

���� nie przesłano wykazu do opłat do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Zielonej Górze. 

 

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami pouczono odpowiedzialnego za to pra-

cownika, a zarządzeniem pokontrolnym zobligowano Spółkę do usunięcia ww. naruszeń. 
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5. „EDA” Spółka Jawna  Anna Dorobisz, Edward Dorobisz  ul. Akacjowa 40  w 

Nowej Soli 

Zakład zajmuje się wykonawstwem szerokiej gamy elementów blacharki budowlanej 

z blachy nierdzewnej, blachy ocynkowanej, blachy miedzianej, blachy cynkowo-tytanowej. 

Surowiec dostarczany jest od kontrahenta z Niemiec, do którego wysyłane są gotowe wyroby. 

Podczas kontroli ustalono, że: 

���� Źródłem zaopatrzenia w wodę (do potrzeb socjalnych) w Zakładzie jest wodociąg 

miejski. Pobór wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę 

z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowej Soli  - umowa nr 

3021/2008 z dnia 01.12.2009 r.  

���� Powstające w Zakładzie ścieki bytowe gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym 

opróżnianym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno, Usługowo, Handlowe Export-

Import „PA-BEX” z Nowej Soli zgodnie z umową Nr 4/2008 dnia 01.07.2008 r. (pod-

czas kontroli przedstawiono faktury za wywóz ścieków).  

���� Emisji zanieczyszczeń do powietrza odbywa się z następujących źródeł: 

− kotłownia zakładowa wykorzystywana na potrzeby grzewcze - wyposażona zo-

stała w jednofunkcyjny kocioł o mocy cieplnej 75 kW opalany olejem opało-

wym lekkim ECOTERM oraz w zbiorniki na olej. Ze względu na moc cieplną 

mniejszą od 1 MW kotłownia nie kwalifikuje się do instalacji, których eksplo-

atacja wymaga uregulowań formalno-prawnych, 

− emisja ze stanowisk lutowniczych (4 stanowiska), w których wykorzystywany 

jest gaz propan-butan z butli, nad każdym stanowiskiem zainstalowano miej-

scowy odciąg zanieczyszczeń do powietrza – zanieczyszczenia odprowadzane 

są wspólnym emitorem na zewnątrz. Do dnia kontroli nie była uregulowana 

strona formalna odprowadzania zanieczyszczeń z ww. stanowisk lutowni-

czych. Spółka złożyła zlecenie do firmy BUDINST z Zielonej Góry w celu 

uregulowania strony formalnej odprowadzania zanieczyszczeń z ww. stano-

wisk lutowniczych. 

���� Firma posiada uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, tj. przedłożyła Staroście Nowosol-

skiemu informację o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz innych niż nie-

bezpieczne. Pismem z dnia 16.02.2006 r. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli przyjęło 

złożoną informację. 
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Kontrola wykazała, że: 

���� Spółka nie uregulowała strony formalnej odprowadzania zanieczyszczeń ze stanowisk 

lutowniczych, 

���� nie przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze zbiorczego zestawie-

nia danych o rodzajach i ilości wytworzonych w 2008 r. odpadów.  

 

Za stwierdzone uchybienia pouczono współwłaściciela Spółki oraz zarządzeniem po-

kontrolnym zobligowano do usunięcia naruszeń. 

 

6. Masarnia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PRZYSZŁOŚĆ w Rejowie 

67-124 Nowe Miasteczko. 

Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów z zakresu substancji zubożających 

warstwę ozonową (SZWO). 

Masarnia zajmuje się ubojem trzody i bydła oraz produkcją wędlin. Na terenie zakładu 

znajdują się urządzenia i instalacje chłodnicze zawierające czynnik chłodniczy HCFC-22 za-

liczany do SZWO. Kontrola wykazała, iż agregaty chłodnicze mają założone karty urządzeń i 

że są przeprowadzane obowiązkowe przeglądy szczelności. Łączna ilość czynnika HCFC-22 

we wszystkich instalacjach wynosi 64 kg.  

Podmiot nalicza opłaty za korzystanie ze środowiska i przesyła informacje o opłatach 

do Urzędu Marszałkowskiego oraz do WIOŚ w Zielonej Górze. W naliczonych opłatach nie 

została uwzględniona emisja SZWO, która w roku 2008 wynosiła 17,2 kg, a w 2007 r. – 7 kg. 

 W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne, zarząd Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 

w Rejowie poinformował WIOŚ o skorygowaniu informacji o zakresie korzystania ze środo-

wiska uzupełniając je o emisje SZWO w 2007 i 2008 roku. 

7. Hurtownia Producentów Drobiu Wędlin i Konserw, ul. Wrocławska 23, 67-100 

Nowa Sól 

Na terenie hurtowni znajduje się urządzenie chłodnicze zawierające czynnik chłodni-

czy HCFC-22 zaliczany do SZWO. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów dotyczą-

cych eksploatacji urządzeń chłodniczych zawierających substancje zubożające warstwę ozo-

nową. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Kontrolowany podmiot 

posiadał kartę urządzenia, wymagane przeglądy szczelności dla tego urządzenia zostały prze-

prowadzone. 
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8. Arktos Chłodnictwo – Klimatyzacja Mariusz Borowiec, ul. Wrocławska 20, 67-

100 Nowa Sól 

Firma Arktos Chłodnictwo – Klimatyzacja Mariusz Borowiec w Nowej soli zajmuje 

się serwisowanie urządzeń chłodniczych. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów 

dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową. Kontrolowany podmiot zaliczany 

jest do grupy serwisantów i posiada stosowne świadectwo kwalifikacji wymagane przez 

ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową. Kontrolowany serwisant posiadał 

ewidencje substancji kontrolowanych. Kontrola w firmie Hurtownia Producentów Drobiu 

Wędlin i Konserw, ul. Wrocławska 23, 67-100 Nowa Sól w której firma Arktos przeprowa-

dzała serwis urządzenia zwierającego czynnik chłodniczy zaliczany do szwo, wykazała, że w 

wypisanej karcie urządzenia w 2008 r. nie wpisano dopuszczenia 1,5 kg HCFC-22 w trakcie 

serwisowania. Ewidencja substancji kontrolowanych w firmie Arktos zawiera zużycie tej sub-

stancji. Pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku rzetelnego prowadzenia kart urządzeń. 

 

9. PP-H „JADIK” Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Ekonomiczna 3 

Zakład zajmuje się produkcją krzeseł. 

Kontrolę zakładu przeprowadzono w dniach: 27 lutego i 26 marca 2009 r. Dotyczyła 

ona ochrony powietrza, gospodarki odpadami i opakowaniami. 

Stwierdzono następujące uchybienia:  

���� nieprawidłowa ewidencja wytwarzanych odpadów (uproszczona zamiast szczegóło-

wej); 

���� nieselektywne gromadzenie niektórych odpadów; 

���� wytworzenie w 2008 r. większej ilości niektórych odpadów oraz innych niż w złożo-

nej w 2005 r. Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli informacji o wytwarzanych od-

padach; 

���� błędy w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska; 

���� nieprzekazywanie kopii informacji o zakresie korzystania ze środowiska WIOŚ w Zie-

lonej Górze.  

���� niezłożenie Marszałkowi Woj. Lubuskiego sprawozdania o ilości opakowań wywie-

zionych za granicę. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pouczono pracownika zakładu, 

ukarano mandatem karnym dyrektora zakładu i wydano zarządzenie pokontrolne. Pismem z 

dnia 28.05.2009 r. zakład powiadomił Inspektorat o realizacji zarządzenia pokontrolnego.  
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10. „LIMEL” Sp. z o.o. Odlewnia Stara Wie ś 

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 17 i 25 czerwca 2009 r. 

Spółka zajmuje się produkcją odlewów z żeliwa szarego, stopów miedzi i aluminium. 

Kontrola wykazała następujące uchybienia: 

���� nieuregulowana strona formalno-prawna emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł 

technologicznych; 

���� nieuregulowana strona formalno-prawna w zakresie gospodarki odpadami; 

���� brak pozwolenia na odzysk odpadów 

���� nieprawidłowa ewidencja wytwarzanych odpadów; 

���� nieselektywne gromadzenie odpadów; 

���� nieprzekazywanie Marszałkowi Woj. Lubuskiego zbiorczego zestawienia ilości wy-

twarzanych odpadów; 

���� nieprzekazywanie WIOŚ kopii informacji o zakresie korzystania ze środowiska; 

���� nieuwzględnianie w opłatach za korzystanie ze środowiska wszystkich źródeł emisji. 

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezesa Zarządu ukarano grzywną 

pieniężną i wydano zarządzenie pokontrolne. Ponowna kontrola zakładu została zaplanowana 

na III kw. br. 

 

11. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7 

Kontrolę przeprowadzono w terminie: 24.08.-23.09.2008 r. Dotyczyła ona przestrze-

gania przepisów z zakresu gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem przez należącą do 

szpitala instalację do spalania odpadów.  

W trakcie kontroli w dniu 31.08.2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

wykonał kontrolne pomiary emisji hałasu do środowiska ze spalarni odpadów medycznych 

w porze dziennej i nocnej (w obecności przedstawiciela zakładu) na balkonie V kondygnacji 

budynku mieszkalnego. 

Pomiary wykazały, że podczas pracy kotłowni szpitala i spalarni odpadów medycz-

nych równoważny poziom dźwięku kształtował się następująco: 

− pora dnia:    54,5 dB(A), 

− pora nocna:  54,2 dB(A). 
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Stwierdzono zatem przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (w porze nocnej o 

9,2 dB(A)) określonego decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2008 

r. znak: DW-7616-01/08 . 

O stwierdzonym przekroczeniu poinformowano szpital pismem z dnia 14.09.2009 r. 

Następnie dnia 09.11.2009 r. tut. Inspektorat wydał decyzję o wymierzeniu biegnącej kary 

pieniężnej, od której szpital odwołał się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie. Decyzją z dnia 02.02.2010 r. GIOŚ uchylił zaskarżoną decyzję z powodu nie-

prawidłowości wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przez Marszałka Woje-

wództwa Lubuskiego. Pismem z dnia 26.02.2010 r. Inspektorat wystąpił do Urzędu Marszał-

kowskiego o zmianę swej decyzji. Marszałek decyzją z dnia 15 kwietnia br. uchylił przedmio-

tową decyzję i ponownie określił dopuszczalny poziom hałasu ze wszystkich instalacji znaj-

dujących się na terenie szpitala. 

 

12. KRISpol Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Zaułek 3 

 Spółka zajmuje się skupem i sprzedażą zbóż, a także ich suszeniem i czyszczeniem 

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 grudnia 2009 r. na wniosek Komendy Straży Miejskiej 

w Nowej Soli w związku ze skargą mieszkańców na emisję zanieczyszczeń z procesu susze-

nia kukurydzy. 

W trakcie kontroli instalacja do suszenia zbóż była eksploatowana, dokonano oglę-

dzin, które wykazały, że oddziaływanie instalacji nie wykracza poza teren zakładu. Kontrola 

nie wykazała uchybień w przestrzeganiu przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

 

13. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Moniuszki 7,  

 67-120 Kożuchów 

Kontrola Przedsiębiorstwa (planowa, problemowa) zakończona w dniu 20 lutego 2009 

r. 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 odpa-

dów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stypułowie: 

Pozwolenie zintegrowane oraz decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składo-

wiska nie były zgodne w zakresie dotyczącym: 

���� odpadów dopuszczonych do składowania; w decyzji zatwierdzającej instrukcję eks-

ploatacji do składowania dopuszczono 50 rodzajów odpadów, natomiast w pozwoleniu 

zintegrowanym jedynie 24 rodzaje odpadów, 
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���� monitoringu składowiska; w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowi-

ska nie nałożono obowiązku pomiarów emisji gazów lub pyłów do powietrza, jakości 

powietrza, emisji hałasu; powyższe parametry zapisane zostały natomiast jako obo-

wiązkowe w pozwoleniu zintegrowanym. 

���� W pozwoleniu zintegrowanym nie ujęto zagadnień związanych z gospodarowaniem 

odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji przedmiotowej instalacji, pomimo 

przedstawienia ich we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. 

���� W kontrolowanym okresie na składowisku zdeponowano więcej odpadów niż jest to 

określone w pozwoleniu zintegrowanym. W roku 2007 przekroczona została o 20 Mg 

dopuszczalna ilość odpadu o kodzie 04 02 22, natomiast w 2008 r. przekroczona zo-

stała o 8,9 Mg dopuszczalna ilość odpadu o kodzie 19 08 05. 

���� W kontrolowanym okresie na składowisku odzyskano więcej odpadów o kodzie 17 01 

01 niż jest to określone w pozwoleniu zintegrowanym. W roku 2007 dopuszczalna 

ilość odpadu przekroczona została o 209,28 Mg, natomiast w 2008 r. o 145,09 Mg. 

���� Przedsiębiorstwo nie przestrzegało wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki i 

Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania od-

padów do składowania na składowisku odpadów danego typu [Dz. U. nr 186 poz. 

1553 z późniejszymi zmianami]. Przyjmowane na składowisko odpady nie posiadały 

sporządzonych podstawowych charakterystyk. 

���� Wyniki monitoringu dotyczące 2007 r. nie zostały przekazane Wojewódzkiemu In-

spektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. 

���� Do dnia kontroli nie została wykonana ocena stateczności zboczy. 

���� W 2007 r. nie zostały wykonane pomiary emisji gazu składowiskowego. 

���� W pozwoleniu zintegrowanym nie określono częstotliwości wykonywania badań jako-

ści powietrza. 

���� W roku 2007 zakres monitoringu wód podziemnych nie obejmował wszystkich obo-

wiązkowych wskaźników, tj. nie zmierzono wartości następujących substancji: metali 

ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), ogólnego węgla organicznego (OWO) oraz sumy 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

���� W roku 2007 zakres monitoringu wód powierzchniowych nie obejmował wszystkich 

obowiązkowych wskaźników, tj. nie zmierzono wartości następujących substancji: 

metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), ogólnego węgla organicznego (OWO) 

oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 
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���� W roku 2007 zakres badań odcieków nie obejmował wszystkich obowiązkowych 

wskaźników, tj. nie zmierzono wartości następujących substancji: ogólnego węgla or-

ganicznego (OWO) oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

(WWA). 

���� Zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi 

oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych od-

padów dotyczące roku 2007 przekazane zostało Marszałkowi Województwa Lubu-

skiego po terminie. 

 

Zastosowane zostały następujące działania pokontrolne: 

���� mandat karny w wysokości 200 zł, 

���� zarządzenie pokontrolne, 

���� wystąpienie do Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – informacja o 

wynikach kontroli. 

 

14. Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko 

 Kontrola Gminy (planowa, problemowa) zakończona w dniu 13 czerwca 2009 r. zwią-

zana była z ogólnokrajowym cyklem kontrolnym składowisk odpadów komunalnych prze-

prowadzanym w oparciu o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010. W jej wyniku stwier-

dzono, że składowisko odpadów w Kolsku zamknięte zostało zgodnie z zatwierdzonym „Pro-

jektem budowlanym rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kolsku” – listopad 

2007 r. Wykazane uchybienie dotyczyło nieprawidłowości podczas prowadzenia monitoringu 

instalacji, tj. nie wykonywania pomiarów w wodach podziemnych wskaźników: ogólny wę-

giel organiczny i suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz braku in-

formacji odnośnie wielkości opadu atmosferycznego. Zarządzeniem pokontrolnym Gmina 

zobowiązana została do usunięcia ww. naruszeń. 

 

15. TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz 

 Kontrola (planowa, problemowa) przeprowadzona w dniu 25 sierpnia 2009 r. dotyczy-

ła przestrzegania przepisów podczas eksploatacji Sortowni Odpadów w Kiełczu. W jej wyni-

ku stwierdzono, że: 

���� Prowadzona przez Spółkę ewidencja odpadów nie jest zgodna z wymogami określo-

nymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzo-
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rów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów [Dz. U. nr 30 poz. 

213]. 

���� W okresie luty-lipiec 2009 r. stwierdzono przekroczenie ilości odpadów o kodzie 15 

01 06 dopuszczonych do odzysku w stosunku do warunków określonych w decyzji 

Starosty Nowosolskiego z dnia 23 lipca 2009 r. znak: BŚ.XIV.7647-41/09. 

 

Podczas kontroli pouczono Prezesa Spółki o popełnionych wykroczeniach. Ponadto 

zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę do wyeliminowania ww. uchybień. 

 

16. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bogusław Grabowy, ul. Wrocławska 20, 67-100 

Nowa Sól 

 Podczas kontroli (planowej, problemowej) zakończonej w dniu 16 października 2009 

r. stwierdzono, że od października 2008 r. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie 

transportu drogowego oraz sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych lub betonu, gipsu 

i cementu, które zostały wyprodukowane przez Przedsiębiorstwo w okresie do października 

2008 r. Stwierdzone uchybienia polegały na: 

���� nie stosowania obowiązujących dokumentów ewidencji odpadów, 

���� nie przedkładaniu Marszałkowi Województwa Lubuskiego zestawienia danych 

o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 

i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, 

���� nie naliczeniu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2008, 

���� nie przedkładaniu Marszałkowi Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiemu Woje-

wódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykazu zawierają-

cego informacje i dane wykorzystane do ustalenia ww. opłaty. 

 Podczas kontroli pouczono Właściciela Przedsiębiorstwa o popełnionych wykrocze-

niach. Ponadto zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Przedsiębiorcę do wyeliminowania 

ww. uchybień. 

 

17. Gmina Siedlisko, pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko 

W dniu 14 października 2009 r. przeprowadzona została kontrola Gminy Siedlisko 

mająca na celu sprawdzenie poprawności wykonanej w 1999 r. rekultywacji działki nr 961 

w Siedlisku, na której znajdowało się nielegalne miejsce składowania odpadów. W wyniku 

kontroli stwierdzono, że dla przedmiotowej działki opracowany został w lipcu 1999 r. „Pro-

jekt budowlany – Zagospodarowanie Terenu – Projekt Zieleni”. Po ogłoszeniu 
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i przeprowadzeniu przetargu na wykonanie robót określonych w ww. „Projekcie...”, wybrany 

został wykonawca, tj. Usługi Transportowe Andrzej Adamczyk w Siedlisku. W dniu 28 

kwietnia 2000 r. dokonano odbioru wykonanych robót. Zgodnie z zapisem protokołu odbioru 

wykonany zakres prac zgodny był z zakresem określonym w „Projekcie...”. 

 Ponadto stwierdzono, że prace związane z budową kanalizacji prowadzone były na 

działce nr 973, tj. w obrębie drogi (ul. Witosa), bez wkraczania na przedmiotową działkę nr 

961, co potwierdziła również analiza „Projektu – kanalizacja sanitarna w miejscowości Sie-

dlisko” październik 2004 r., zatwierdzonego decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 28 maja 

2007 r. znak: AB.II.7351-523/2007. 

 Wykonanie badań jakości wód podziemnych w omawianym terenie było niemożliwe 

ze względu na brak otworów badawczych (piezometrów). 

 

18. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FEDKOPOL” Kazimierz Fedko, 67-100 Lu-

bieszów 

W dniach 23-28 kwietnia 2009 r. przeprowadzona została kontrola (nieplanowa, pro-

blemowa) w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „FEDKOPOL” Kazimierz Fedko 

w Lubieszowie. Kontrola dotyczyła wykorzystania komunalnych osadów ściekowych do ce-

lów nawozowych na gruntach w obrębie wsi Broniszów.  

Ustalenia kontroli wykazały:  

���� Zdarzały się dni, podczas których komunalne osady ściekowe nie były niezwłocznie 

zmieszane z gruntem, na którym są stosowane. Jest to niezgodne z § 4 ust. 2 rozporzą-

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

ściekowych [Dz. U. nr 134 poz. 1140 z późniejszymi zmianami].  

���� Analiza przedłożonych przez Pana Kazimierza Fedkę informacji dostarczonych przez 

wytwórców komunalnych osadów ściekowych, dotyczących ilości przekazanych ko-

munalnych osadów ściekowych, wyników analiz badań tych osadów oraz ustalonych 

dawek dowodzi, że:  

− informacja przekazana przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

w Zielonej Górze była niepełna — brak było części analiz komunalnych osadów 

ściekowych, na podstawie których obliczone zostały dawki;  

− Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie nie 

przekazało aktualnych analiz komunalnych osadów ściekowych oraz nie ustaliło 

ich dawek, które można stosować na przedmiotowych gruntach.  
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W związku z powyższym zarządzeniem pokontrolnym Wojewódzki Inspektor Ochro-

ny Środowiska w Zielonej Górze zobowiązał Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FEDKO-

POL” Kazimierz Fedko w Lubieszowie do przestrzegania § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

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

zaprzestania stosowania komunalnych osadów ściekowych, dla których ich wytwórcy nie 

przekazali wyników badań oraz informacji o dawkach osadów, które można stosować na po-

szczególnych działkach.  

Jednocześnie wystąpieniem pokontrolnym zobowiązano Przedsiębiorstwo Usług Ko-

munalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie do dostosowania sposobu postępowania 

z komunalnymi osadami ściekowymi wytworzonymi w wyniku funkcjonowania oczyszczalni 

ścieków w Kożuchowie do obowiązujących przepisów prawa, informując o stwierdzonych 

uchybieniach Starostę Nowosolskiego.  

Ponadto wezwano „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej 

Górze do przedłożenia wyjaśnień dotyczących niepełnej dokumentacji w zakresie komunal-

nych osadów ściekowych przekazanej Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „FEDKOPOL” 

Kazimierz Fedko w Lubieszowie.  

Pan Kazimierz Fedko przedłożył w tut. Inspektoracie kopie faktur za sprzedane zboża 

oraz rzepak, uprawiane na połach, na których stosowane były komunalne osady ściekowe. 

Na fakturach wystawionych przez P.W. „FEDKOPOL” Kazimierz Fedko w Lubieszowie za-

znaczono, że płody rolne przeznaczone są na cele energetyczne. Sprawdzenie sposobu wyko-

rzystania plonów nie leży w kompetencjach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-

ska.  

W dniu 18 maja 2009 r. pełnomocnik „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. 

z o.o. w Zielonej Górze przedłożył w tut. Inspektoracie kompletną, uzupełnioną i poprawioną, 

informację dot. komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych przez oczyszczalnię ście-

ków w Zielonej Górze, które przekazywane były Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu 

„FEDKOPOL” Kazimierz Fedko w Lubieszowie. Wystąpieniem pokontrolnym zobowiązano 

Spółkę do wyeliminowania w przyszłości uchybień związanych z obowiązkami wytwórcy 

komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w wyniku funkcjonowania oczyszczalni 

ścieków w Zielonej Górze, które stwierdzone zostały podczas przedmiotowej kontroli.  

Zboża oraz rzepak. uprawiane na polach, na których stosowane były komunalne osady 

ściekowe, zgodnie z przedłożonymi fakturami, sprzedawane były przez Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „FEDKOPOL” Kazimierz Fedko w Lubieszowie firmie PW ELEWATOR 

Bartosz Debert, ul. Zaułek 5, 67-100 Nowa Sól.  
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Kolejna kontrola Przedsiębiorstwa (nieplanowa, problemowa) przeprowadzona została 

w dniach 28 lipca i 6 sierpnia 2009 r.. Kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości 

stosowania komunalnych osadów ściekowych do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spoży-

cia i do produkcji pasz na działkach nr 428 i 439 położonych w obrębie wsi Goliszów gm. 

Chojnów. powiat legnicki. woj. dolnośląskie.  

W wyniku kontroli stwierdzono. że Pan Kazimierz Fedko wydzierżawił od Pana Ada-

ma Kudłatego działki o nr 428 i 439 w Goliszowie (umowa dzierżawy nieruchomości rolnej z 

dnia 17 kwietnia 2009 r.). Umowa zawarta została na okres nawożenia gruntów komunalnymi 

osadami ściekowymi obejmując 2009 r. Komunalne osady ściekowe wykorzystywane były na 

przedmiotowych gruntach w okresie od 6 maja do 18 czerwca 2009 r. Zastosowane komunal-

ne osady ściekowe przekazane zostały dzierżawcy przez „.Zielonogórskie Wodociągi i Kana-

lizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze - zarządzającego oczyszczalnią ścieków w Łężycy, Miej-

ski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli - zarządzającego oczyszczalnią 

ścieków w Nowej Soli oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi — 

zarządzającego oczyszczalnią ścieków w Złotoryi.  

Pan Kazimierz Fedko podczas kontroli przedłożył następujące dokumenty:  

���� „Dokumentację techniczną dotyczącą wykorzystania osadów ściekowych 

z komunalnych oczyszczalni ścieków w Łężycy dla Zielonej Góry, Nowej Soli, By-

tomiu Odrzańskim, Szprotawie, Kożuchowie i Złotoryi na gruntach obrębu Goliszów, 

gm. Chojnów, powiat Legnica” Włoszakowice, maj 2009 r. W dokumentacji przed-

stawiono wyniki badań gleby dla przedmiotowych działek oraz wyniki badań komu-

nalnych osadów ściekowych z poszczególnych oczyszczalni ścieków, jak również 

wyniki badań geologicznych analizowanego terenu. Ponadto w dokumentacji ustalona 

została maksymalna dawka osadów możliwa do zastosowania na rozpatrywanych 

gruntach, przy założeniu równomiernego dowożenia komunalnych osadów ścieko-

wych z wszystkich wymienionych oczyszczalni ścieków.  

���� Badania komunalnych osadów ściekowych przeprowadzone w zakresie wynikającym 

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

nych osadów ściekowych [Dz. U. nr 134 poz. 1140 z późniejszymi zmianami], obli-

czone dawki komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do zastosowania oraz 

ich ilości dostarczone przez wytwórców. Powyższe dokumenty zostały przekazane 

przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych.  
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Po przeanalizowaniu powyższych materiałów stwierdzono. że wytwórcy osadów wy-

pełniają obowiązki wynikające z art. 43 ust. la, 3 i 4 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-

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

dzone uchybienie polegało na tym, że „ Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w 

Zielonej Górze, podczas ustalania dawek komunalnych osadów ściekowych nie uwzględniało 

zawartych w nich ilości metali ciężkich pod kątem ograniczeń wynikających z § 3 ust. 3 roz-

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

ściekowych [Dz. U. nr 134 poz. 1140 z późniejszymi zmianami]. W związku z powyższym 

zobowiązano „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze do nie-

zwłocznego wyeliminowania uchybień związanych z obowiązkami wytwórcy komunalnych 

osadów ściekowych wytworzonych w wyniku funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Łęży-

cy, które stwierdzone zostały podczas przedmiotowej kontroli.  

Tut. Inspektorat napotkał na trudności w rozstrzygnięciu, czy w danym przypadku na-

stąpiło naruszenie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  Przepis po-

wyższy stanowi bowiem, że:  

���� Art. 9 ust. 3. Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych oraz 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 środo-

wiska, lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia.  

���� Art. 9 ust. 4. Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych oraz komunalne osady ściekowe mogą być poddane odzyskowi lub 

unieszkodliwianiu na obszarze województwa innego niż wymienione w ust. 3, jeżeli 

odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji przeznaczonej do odzysku 

lub unieszkodliwiania, spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki lub tech-

nologii. o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony 

środowiska, lub miejsca przeznaczonego do tego samego odzysku jest mniejsza niż 

odległość do instalacji lub miejsca położonego na obszarze tego samego wojewódz-

twa.  

 

W rozpatrywanym przypadku miejscem odzysku komunalnych osadów ściekowych, 

stosowanych do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, są grunty 

spełniające wymogi określone w stosownych przepisach. Na terenie województwa lubuskiego 
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- zgodnie z posiadaną przez tut. Inspektorat wiedzą - nie ma wyznaczonych areałów gruntów, 

na których mogą być stosowane komunalne osady ściekowe w ww. celu. Faktyczne miejsce 

odzysku odpadów zależy zatem od możliwości pozyskania gruntów przez wykorzystującego 

komunalne osad ściekowe, a także od przydatności gruntów do tego celu. Z tego też względu 

brak jest naszym zdaniem możliwości oceny spełniania „warunku mniejszej odległości” pod-

czas wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych do uprawy roślin nieprzeznaczo-

nych do spożycia i do produkcji pasz.  

W związku z przedstawionymi ustaleniami tut. Inspektorat uważa, że nie ma podstaw 

do stwierdzenia, że działalność Pana Kazimierza Fedko, jak również Przedsiębiorstwa Wielo-

branżowego „FEDKOPOL” Kazimierz Fedko w Lubieszowie, narusza obowiązujące przepisy 

w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi. 

 

19. PILAR s.c. ul. Staszica 14 67-100 Nowa Sól 

W firmie PILAR przeprowadzona została kontrola z zakresu Nadzoru Rynku. Była to 

kontrola planowa/problemowa. Odbyła się w dniach 26.02 i 23.03.2009 r.  

Podczas kontroli ustalono co następuje: 

Kontroli poddano pilarkę łańcuchową STIHL MS 230, oraz dmuchawę do liści STIHL 

SH 86 – urządzenia podlegające tylko oznakowaniu gwarantowanego poziomu mocy aku-

stycznej. Skontrolowano także kosiarkę do trawy VIKING MB 443.0 – urządzenie podlegają-

ce ograniczeniu emisji hałasu. Kontrola oznakowania CE i Lwa na urządzeniach, oraz kontro-

la deklaracji zgodności dołączonych do urządzeń nie wykazały nieprawidłowości. 

 

20. GRANAT Sp. z o.o. ul. Matejki 16, 67-100 Nowa Sól  (INTERMARCHE) 

W firmie GRANAT przeprowadzona została kontrola z zakresu Nadzoru Rynku. Była 

to kontrola planowa/problemowa. Odbyła się w dniach 05.05 i 08.05.2009 r. 

Podczas kontroli ustalono co następuje:  

Kontroli poddano pilarkę spalinową PS500 oraz nożyce do żywopłotu 600W 

610MM/FLO – urządzenia podlegające tylko oznakowaniu gwarantowanego poziomu mocy 

akustycznej. Skontrolowano także dwie kosiarki do trawy: KE1001 i KE1505 – urządzenia 

podlegające ograniczeniu emisji hałasu. Kontrola oznakowania CE i Lwa na urządzeniach nie 

wykazały nieprawidłowości. Kontrola deklaracji zgodności dołączonych do urządzeń w przy-

padku kosiarki do trawy KE1001 i KE1505, oraz pilarki spalinowej PS500 wykazały brak 

odniesienia do procedury oceny zgodności. Natomiast podczas kontroli deklaracji zgodności 

dla nożyc do żywopłotu 600W 610MM/FLO stwierdzono brak zmierzonego 



Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2009 r. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze   19/55 

i gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, oraz brak odniesienia do procedury oceny 

zgodności. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wystosowane zostały pisma do WIOŚ 

Wrocław i WIOŚ Zielona Góra – Delegatura Gorzów Wlkp. inspektoratów, na terenie których 

znajdują się przedstawiciele skontrolowanych producentów urządzeń. 

 

21. PPH „SAKR” Jerzy Krupa, ul. Wilcza 16, 67-100 Nowa Sól 

W firmie SAKR przeprowadzona została kontrola z zakresu Nadzoru Rynku. Była to 

kontrola planowa/problemowa. Odbyła się w dniach 20.05 i 29.05.2009 r. 

Kontroli poddano 4 opakowania jednostkowe: Talerz niedzielony 22 cm (PS), Menu-

box trójdzielny (PS), Foremka do ciasta 1000 ml (Alu), Kubek 0,4l (PP). Podczas czynności 

kontrolnych sprawdzano oznakowanie wyrobów. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 

22. Elektronarzędzia „Jolex”  ul. Głowackiego 12, 67-100 Nowa Sól 

W firmie Jolex przeprowadzona została kontrola z zakresu Nadzoru Rynku. Była to 

kontrola planowa/problemowa. Odbyła się w dniach 25.05 i 05.06.2009 r. 

Podczas kontroli ustalono co następuje: 

    Kontroli poddano Młot do kruszenia betonu Hitachi H65SB2, oraz Młot udarowy Ma-

kita HM1202C – urządzenia podlegające ograniczeniu emisji hałasu. Kontrola oznakowania 

CE i Lwa na urządzeniach nie wykazały nieprawidłowości. Kontrola deklaracji zgodności 

dołączonych do urządzeń wykazała nieprawidłowości. W przypadku deklaracji zgodności 

dołączonej do Młota do kruszenia betonu Hitachi H65SB2 brak danych osoby przechowującej 

dokumentację techniczną, natomiast deklaracja zgodności dołączona do Młota udarowego 

Makita HM1202C wykazała brak danych osoby przechowującej dokumentację techniczną, 

oraz brak daty wystawienia deklaracji. 

 W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wystosowane zostały pisma do WIOŚ 

Warszawa i WIOŚ Katowice – Delegatura Bielsko-Biała, inspektoratów na terenie których 

znajdują się przedstawiciele skontrolowanych producentów urządzeń. 

 

23. ROL-PEX ul. Wilcza 13 67-100 Nowa Sól 

W firmie Rol-Pex przeprowadzona została kontrola z zakresu Nadzoru Rynku. Była to 

kontrola planowa/problemowa. Odbyła się w dniu 01.10.2009 r. 

Kontroli poddano 3 opakowania jednostkowe: Podkład na tort, tackę „małą”, oraz 

opakowanie na pizzę. Podczas czynności kontrolnych sprawdzano oznakowanie wyrobów, 
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oraz analizowano dokumentację dotyczącą kontrolowanych wyrobów. Kontrola oznakowania 

wykazała, że brak jest nieobowiązkowego oznakowania z jakiego materiału wykonane są 

opakowania. Natomiast kontrola dokumentacji nie wykazała nieprawidłowości. 

 

24. PAPIRUS II ul. Królowej Jadwigi 24  67-100 Nowa Sól 

W firmie PAPIRUS II przeprowadzona została kontrola z zakresu Nadzoru Rynku. 

Była to kontrola planowa/problemowa. Odbyła się w dniach 21.07; 24.07.2009 r. 

Kontroli poddano 4 opakowania jednostkowe: Talerz niedzielony 22 cm (PS), Fla-

czarka (PS), Kubek do napojów (PS), Kubek do kawy 0,2l (PS). Podczas czynności kontrol-

nych sprawdzano oznakowanie wyrobów. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 

25. „Agropol”  ul. Zielonogórska 1a 67-100 Nowa Sól 

W firmie „Agropol” przeprowadzona została kontrola z zakresu Nadzoru Rynku. Była 

to kontrola planowa/problemowa. Odbyła się w dniu 25.08.2009 r. 

Podczas kontroli ustalono co następuje: stwierdzono, że na terenie firmy nie występują 

urządzenia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku 

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 

w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202). W związku z zaistniałą 

sytuacją nie podjęto działań kontrolnych. 

 

26. Melaco Sp. z o.o. Ul. Ciepielowska 9  67-100 Nowa Sól 

W firmie Melaco Sp. z o.o. przeprowadzona została kontrola przestrzegania przepisów 

ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. Była to kontrola problemo-

wa/nieplanowa. Odbyła się w dniach 13,15,29 lipca 2009 r. 

Podczas kontroli wykonane zostały pomiary poziomu hałasu emitowanego do środo-

wiska. Zmierzona wartość wyniosła 63,7 dB. Pomierzona wartość emitowanego hałasu jest 

wyższa od wartości dopuszczalnych ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

W związku z powyższym tut. Inspektorat przekazał wyniki pomiarów hałasu 

do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli w celu wydania dla firmy Melaco Sp. z o.o. decyzji 

o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu. W dniu 

9.04.2010 r. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli wydało decyzję o dopuszczalnym poziomie 

hałasu przenikającego do środowiska z terenu zakładu.  
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27. AUTO-NAPRAWA Tomasz Dubaniowski, ul. Krzywoustego 1  67-100 Nowa Sól  

W firmie AUTO-NAPRAWA przeprowadzona została kontrola przestrzegania przepi-

sów ochrony środowiska. Była to kontrola problemowa/nieplanowa. Odbyła się w dniach: 04, 

09, 18.09.2009 r. 

Podczas kontroli sprawdzano gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, 

emisję pyłów i gazów do atmosfery.  

Wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości:  

���� nie naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska; 

���� brak zbiorczego zestawienia danych o odpadach i sposobie gospodarowania nimi; 

���� brak ewidencji odpadów innych niż niebezpieczne; 

���� brak przedłożenia informacji o wytworzonych odpadach do 100 kg/rok odpadów nie-

bezpiecznych, lub powyżej 5 ton/rok innych niż niebezpieczne. 

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń lub okoliczności wskazujących na 

popełnienie wykroczenia pouczono właściciela oraz wydano zarządzenie pokontrolne w celu 

usunięcia stwierdzonych niezgodności. 

 

28. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Jolanta Michalak, ul. Kolorowa 3, 67-120 

Kożuchów 

W firmie P.U.H. Jolanta Michalak przeprowadzona została kontrola z zakresu Nadzo-

ru Rynku. Była to kontrola planowa/problemowa. Odbyła się w dniach 17.11 i 11.12.2009 r. 

Podczas kontroli ustalono co następuje: kontroli poddano pilarkę łańcuchową STIHL 

MS 250, oraz kosę mechaniczną STIHL FS 40 – urządzenia podlegające tylko oznakowaniu 

gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. Skontrolowano także kosiarkę do trawy VI-

KING M 360 – urządzenie podlegające ograniczeniu emisji hałasu. Kontrola oznakowania CE 

i Lwa na urządzeniach oraz kontrola deklaracji zgodności dołączonych do urządzeń nie wy-

kazały nieprawidłowości. 

 

29. MALPOL Zdzisław Malczuk ul. Wrocławska 20 67-100 Nowa Sól 

W firmie MALPOL przeprowadzona została kontrola przestrzegania przepisów 

ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do środowiska.  

Była to kontrola problemowa/nieplanowa. Odbyła się w dniach 2.12; 21.12. 2009 r. 

Wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości: Instalacja ze stanowiska szlifo-

wania figur nie jest ujęta w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wyda-
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nego przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli z dnia 11.02.2004 r., znak: OŚ.7644-

8/2003/1253/1 

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń lub okoliczności wskazujących na 

popełnienie wykroczenia pouczono właściciela, oraz wydano zarządzenie pokontrolne w celu 

usunięcia stwierdzonych niezgodności. 

 

30. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MOBIL-POLEN 

Ratownictwo Drogowe Paweł Kaczmarek ul. Żagańska 24 w Kożuchowie 

Stacja demontażu pojazdów  

 Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 27.11.2009 r. dotyczyła 

sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. W wyniku kontroli nie W wyniku kontroli nie stwier-

dzono uchybień. 

 

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

Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 2.07.2009 r. dotyczyła 

sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. W wyniku kontroli wydano zarządzenie pokontrolne, 

które obligowało podmiot do: 

���� przedkładania w przewidzianych terminach Marszałkowi Województwa  Lubuskiego i 

Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacje niezbęd-

ne do naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska, dotyczące spalania paliw w 

silnikach pojazdów, z zastosowaniem obowiązujących wzorów wykazów, 

���� przekazania skorygowanego rocznego (za 2008 r.) sprawozdania do NFOŚiGW z 

prawidłowo wykazanymi ilościami odpadów (o kodach: 16 01 13 i 16 01 17), które 

poddano procesom odzysku i recyclingu, 

���� dokonania aktualizacji posiadanego zezwolenia na prowadzenie stacji demontażu po-

jazdów w zakresie ilości zbieranych odpadów, jak również ilości odpadów powstają-

cych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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32. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” 

Rejów 67-124 Nowe Miasteczko 

 Stacja demontażu pojazdów 

 Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 20.11.2009 r. dotyczyła 

sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. 

 

33. Auto Części „KUBASOL” Jakub Pastusiak ul. Poziomkowa 5 67-106 Otyń 

 Kontrola (nieplanowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 22.05.2009 r. dotyczyła 

sprawdzenia wymagań ochrony środowiska w związku z w związku z podejrzeniem bezpo-

średniego zagrożenia środowiska naturalnego. W wyniku kontroli wydano zarządzenie po-

kontrolne, które obligowało podmiot do: 

���� zaprzestania demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do czasu uzyskania sto-

sownej decyzji, 

���� przedłożenia do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli informację o wytwarzanych 

odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania 

nimi, 

���� zaprowadzenia ewidencji jakościowej i ilościowej wytwarzanych odpadów zgodnie z 

przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (DZ. U. Nr 

112/2001, poz. 1206) z zastosowaniem wzorów dokumentów stosowanych na potrze-

by ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30/2007, poz. 213), 

���� zaprzestania gromadzenia odpadów pochodzących z pojazdów bezpośrednio na po-

wierzchni ziemi, 

���� przedkładania Marszałkowi Województwa Lubuskiego i Lubuskiemu Wojewódzkie-

mu Inspektorowi Ochrony Środowiska pełne informacje niezbędne do naliczania opłat 

za korzystanie ze środowiska, tj. za emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

 

34. POL-FERM Sp. z o.o. Łosice, 55-095 Mirków Ferma Niedoradz 

Cykl kontrolny GIOŚ instalacji do intensywnego chowu trzody chlewnej o więcej niż 

2 000 miejsc dla tuczników (powyżej 30 kg) oraz więcej niż 750 miejsc dla macior. 

Ferma Trzody chlewnej w Niedoradzu działa na podstawie pozwolenia zintegrowane-

go z dnia 9 lutego 2006 r. znak: RŚ.III.Jkoł.6618-6/05 wydanego przez Wojewodę Lubuskie-

go dla instalacji służącej chowu macior w ilości większej niż 750 stanowisk. 
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W trakcie wykonywania czynności służbowych ustalono, że kontrolowany podmiot 

prowadzi gospodarkę odpadami na podstawie następujących umów: 

���� Zawarta dnia 01.03.2006 r. pomiędzy dostawcą POL-FERM Sp. z o.o. Łosice, 55 - 

095 Mirków a odbiorcą PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. Ciepielówek 2, 67-410 Sława 

na wykonywanie usług związanych z ochroną środowiska i zabezpieczeniem sanitar-

nym polegającym na odbiorze i utylizacji wszystkich produktów ubocznych pocho-

dzenia zwierzęcego (padłe sztuki – trzoda chlewna). 

���� Zawarta dnia 02.07.2005 r. pomiędzy dostawcą POL-FERM Sp. z o.o. Łosice, 55-095 

Mirków  a odbiorcą TEW – Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Nowej Soli na 

wywóz odpadów stałych 

���� Zawarta dnia 13.03.2006 r. pomiędzy dostawcą POL-FERM Sp. z o.o. Łosice, 55-095 

Mirków a odbiorcą TEW – Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Nowej Soli na 

wykonywanie usług związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem nastę-

pujących rodzajów odpadów: 

− 18 02 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 

18 02 02) 

− 18 02 02* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze 

lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetyczne-

go, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do są-

dzenia, że wywołują choroby ludzi i zwierząt 

− 18 02 03 – inne odpady niż wymienione 18 02 02 

− 18 02 07* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

− 18 02 08 – leki inne niż wymienione w 18 02 07 

 

W trakcie kontroli ustalono, że odpady magazynowane są w wydzielonych miejscach 

na terenie, do którego posiadacz ma tytuł prawny. Odpady są magazynowane w sposób unie-

możliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów oraz zapobiegający ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach 

przechowywania odpadów są utwardzone i uszczelnione. Teren gromadzenia odpadów jest 

ogrodzony uniemożliwiając dostęp osobom postronnym i zwierzętom. Stwierdzono, że odpa-

dy niebezpieczne magazynowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odpowiednich 

pojemnikach na utwardzonym, szczelnym podłożu. 
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Na fermie powstaje gnojowica. Gnojowica z budynków odprowadzana jest grawita-

cyjnie kanałami gnojowicowymi do przepompowni, a stamtąd przepompowywana jest do 

dwóch (niezadaszonych) lagun o łącznej pojemności 27200 m3. W ciągu roku wytwarzanych 

jest około 18000 m3 gnojowicy, co wynika z poziomu gnojowicy w lagunach. Prowadzony 

jest cotygodniowy monitoring ilości gnojowicy znajdującej się w lagunach. 

Zbiorniki do przechowywania gnojowicy są częściowo zagłębione w ziemi. Zbudowane są 

z wodoszczelnego betonu. 

Laguny zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie fermy, na ogrodzonym terenie. 

W obrębie tego terenu zlokalizowana jest sieć piezometrów pozwalających na badanie wód 

gruntowych. Monitoring przeprowadzany jest 2 razy do roku. Gnojowica badana jest na za-

wartość składników nawozowych N, P, K. 

Prowadzący fermę jest właścicielem 17,99 ha i dzierżawi 201,82 ha. Nawóz naturalny 

obecnie jest gromadzony w lagunach i nie jest przekazywany do rolniczego wykorzystania. 

Planuje się jego zagospodarowanie na gruntach należących do firmy Radan Tuchola Żarska 

w m. Pietrzyków i Piotrowice, gm. Lipinki Łużyckie powiat żarski. Nawożenie odbywać się 

będzie na podstawie zawartej umowy i planu nawożenia zatwierdzonego przez Okręgową 

Stację Chemiczno-Rolniczą w dniu 3 kwietnia 2009 r. 

Ścieki wprowadzone są do ziemi poprzez nieuszczelniony zbiornik ziemny 

o wymiarach 70 m x 69 m x 1,5 m położony na terenie fermy. 

 Kontrolowany podmiot zobligowany jest do przeprowadzania co najmniej 2 razy do 

roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Władający instalacją IPPC 

przeprowadza przeglądy we własnym zakresie. 

Pozwolenie zintegrowane dla kontrolowanej instalacji IPPC nie nakłada obowiązku przepro-

wadzania okresowych analiz wskaźników zanieczyszczeń dla odprowadzanych wód opado-

wych. 

 Ścieki bytowe, powstające w wyniku eksploatacji obiektu socjalnego Fermy, groma-

dzone są w dwukomorowym zbiorniku bezodpływowym o łącznej pojemności 14 m3.  

Władający instalacją IPPC przedstawił umowy na wywóz i odbiór nieczystości płyn-

nych zawarte z:           

���� PPUH EXP.-IMP „PA-BEX’’ ul. Kamienna 35, 67-100 Nowa Sól z dnia 26 czerwca 

2007 r. 

���� PRZEDSIĘBIORSTWEM WIELOBRANŻOWYM – ANDRZEJ OLEJNICZAK  

Nowa Sól ul. Grunwaldzka 27 z dnia 10 lutego 2000 r. 
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Zamierzenia inwestycyjne mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania 

na środowisko, emisja zanieczyszczeń do powietrza: główną inwestycją mającą na celu 

zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, redukcję emisji zanieczyszczeń i 

odorów do powietrza jest budowa biogazowni rolniczej o mocy 250 kW, wykorzystującej do 

produkcji biogazu gnojowicę produkowaną na fermie. 

Gospodarstwo POL-FERM Sp. z o.o. Łosice, 55-095 Mirków wywiązało się            z 

obowiązku wynikającego z rozporządzenia PRTR (166/2006) w zakresie złożenia sprawozda-

nia za rok 2007 i 2008. 

Wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości: 

���� Brak przykrycia zbiorników magazynowania gnojowicy 

���� Kontrolowany podmiot nie przeprowadza okresowych badań jakości gleby 

 

W wyniku stwierdzonych, w toku kontroli, naruszeń lub okoliczności wskazujących 

na popełnienie wykroczenia pouczono prowadzącego eksploatację fermy. 

 

35. Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. Daniel Woźniak 63-900 Rawicz, Żylice 35a 

Ferma Lubieszó 67-100 Nowa Sól, Lubieszów 106 

Kontrola dotyczyła sprawdzenia stanu formalno-prawnego dotyczącego przestrzegania 

przepisów ochrony środowiska na terenie Fermy drobiu w m. Lubieszów, w zakresie pozwo-

lenia zintegrowanego. 

Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. Daniel Woźniak Ferma Lubieszów jest instalacją 

służącą do chowu i hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowaną 

na terenie działek nr 353/4, 353/3 stanowiących obręb Lubieszów oraz działki nr 12/1 będącej 

w obrębie Rudno w m. Lubieszów 106, gmina Nowa Sól. 

Hodowla kur niosek prowadzona jest w systemie bezściółkowym, bateryjnym. System 

charakteryzuje się dużą koncentracją jednego gatunku ptaków chowanych wyłącznie w spe-

cjalistycznych pomieszczeniach. Jednorazowa maksymalna obsada wynosi 504 000 kur nio-

sek. W trakcie kontroli jeden kurnik był opróżniony i obsada wynosiła ok. 384 000 sztuk. 

Kurniki posiadają zmechanizowany system zadawania paszy, usuwania pomiotu oraz poidła 

kropelkowe. 

Po zakończeniu cyklu hodowlanego, kurniki poddawane są dokładnemu czyszczeniu i 

dezynfekcji. Czyszczenie pomieszczeń oraz urządzeń tam zainstalowanych prowadzone jest 

metodą „na sucho". W dalszej kolejności prowadzony jest przegląd techniczny całej instalacji 

i wykonuje się zabiegi dezynfekcyjne. Do dezynfekcji pomieszczeń wykorzystuje się urzą-
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dzenia wysokociśnieniowe, przy pomocy których na ściany i posadzki kurników nanoszony 

jest silnie rozdrobniony preparat dezynfekujący. Po przeprowadzeniu powyższych zabiegów, 

pomieszczenia zostają zasiedlone młodymi nioskami. 

Żywienie drobiu oparte jest na pełnoporcjowych, specjalistycznych, przygotowanych 

w wytwórni mieszankach paszowych dostarczanych na fermę zamkniętymi wozami paszo-

wymi i magazynowanych w silosach paszowych. Pokarm podawany jest o określonych po-

rach automatycznie w postaci mieszanek pokruszonych lub granulowanych. 

Pojenie drobiu prowadzone jest z wykorzystaniem kropelkowego system pojenia. Za-

letą tego systemu jest stosunkowo niskie zużycie wody osiągane dzięki minimalizacji ilości 

strat. 

Usuwanie pomiotu prowadzone jest z wykorzystaniem systemu taśmociągów transpor-

tujących pomiot bezpośrednio na przyczepy. Pomiot nie jest magazynowany. 

Zanieczyszczenia pochodzące z głównego procesu produkcyjnego to przede wszystkim amo-

niak, pył, metan i podtlenek azotu. Uwalniane one są poprzez działanie systemu wentylacji 

poszczególnych budynków inwentarskich. Każdy z kurników wyposażony jest 

w mechaniczną instalację wentylacyjną składającą się z 20 wentylatorów dachowych typu 

6E63Q oraz 4 ściennych typu EOS 50. 

Na fermie emisja z procesów pomocniczych pochodzi z kotłowni w budynku pakowni, 

gdzie zainstalowany jest kocioł wodny o mocy 24 kW opalany płynnym gazem propan lub 

propan-butan, maksymalny czas pracy źródła to 4800 h/rok. 

Emisja niezorganizowana występuje podczas usuwania pomiotu i ładowania go na 

przyczepy odbiorców, zmiany cyklu hodowlanego oraz odbioru, załadunku i transportu dro-

biu. 

Źródłami hałasu na terenie fermy są wentylatory, powodujące hałas typu ciągłego oraz 

samochody ciężarowe wjeżdżające na teren fermy. 

Na terenie Fermy funkcjonuje wewnętrzna kanalizacja deszczowa i sanitarna. Kanali-

zacja sanitarna wyposażona była do 2008 r. w 5 (nieużywanych) zbiorników bezodpływo-

wych o pojemności V = 60 m3 każdy oraz jeden, czynny zbiornik o pojemności V = 30 m3, 

gdzie gromadzone są ścieki pochodzące z mycia powierzchni i urządzeń pakowni jaj oraz 

ścieki bytowe, odprowadzane z pomieszczeń socjalnych Fermy. W styczniu 2008 r. oddano 

do użytku 3 bezodpływowe zbiorniki do magazynowania nieczystości płynnych. Ścieki osta-

tecznie wywożone są przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków w Nowej Soli. 

Kanalizacja deszczowa, zbierająca wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzo-

nych Fermy, jest wyposażona w separator substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych, 
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gdzie ścieki podlegają oczyszczeniu przed odprowadzeniem do nieuszczelnionej niecki infil-

tracyjnej, usytuowanej na terenie instalacji, pomiędzy kurnikiem nr 1 i nr 2. 

Ferma Drobiu zaopatrywana jest w wodę na cele technologiczne (pojenie kur oraz 

prace porządkowe) i socjalno-bytowe załogi w oparciu o pobór wody z zewnętrznej sieci wo-

dociągowej, na warunkach określonych w umowie cywilno-prawnej, zawartej z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej w Kiełczu. Instalacja wodna zasila wszystkie kurniki, gdzie zamon-

towane są poidła kropelkowe, oraz pakownię jaj, gdzie znajduje się pomieszczenie socjalne 

załogi. Woda docierająca na teren Fermy, trafia w pierwszej kolejności do zbiorników reten-

cyjnych o pojemności V = 100 m3, a następnie przy pomocy hydroforni podawana jest do 

kolejnych obiektów. Zbiorniki retencyjne stanowią zabezpieczenie surowcowe na wypadek 

braku w dostawie wody. Na działce nr 535/3, w budynku hydroforni znajduje się zabudowana 

studnia głębinowa, obecnie nie użytkowana. 

Na terenie fermy w ciągu roku wytworzonych zostaje około 50 000 Mg pomiotu ku-

rzego, który jest na bieżąco, bez magazynowania, przekazywany odbiorcy do dalszego rolni-

czego wykorzystania. 

Hodowla drobiu związana jest nierozłącznie z wytwarzaniem odpadów w postaci 

zwierząt padłych i ubitych z konieczności. Odpady te gromadzone są w szczelnych pojemni-

kach w magazynie odpadów skąd, na podstawie zawartej umowy, są przekazywane Przedsię-

biorstwu Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „Profet" Sp. z o.o. w Osetnicy. 

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne gromadzone są w specjalistycznych pojem-

nikach i przekazywane odbiorcy odpadów posiadającemu zezwolenie na ich zbieranie 

i transport. 

Podsumowanie - wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości: 

���� Nie był prowadzony monitoring emisji hałasu do środowiska w przeciągu pierwszych 

dwóch lat prowadzenia eksploatacji instalacji (od uzyskania pozwolenia zintegrowa-

nego) 

���� W związku ze zmianą systemu gromadzenia ścieków bytowo-socjalnych powstających 

z budynku administracyjno-biurowego, nie uaktualniono treści pozwolenia zintegro-

wanego w tym zakresie. 

W wyniku stwierdzonych, w toku kontroli, naruszeń lub okoliczności wskazujących 

na popełnienie wykroczenia pouczono kierownika fermy. 
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36. GROLDER Sp. z o. o. Gospodarstwo Rolne Borowiec, PGR 6 67-112 Siedlisko 

Kontrola dotyczyła sprawdzenia stanu formalno-prawnego dotyczącego przestrzegania 

przepisów ochrony środowiska na terenie Fermy Trzody Chlewnej w Borowcu - ogólnokra-

jowy cykl kontrolny instalacji do intensywnego chowu trzody chlewnej więcej niż 2000 

miejsc dla tuczników (powyżej 30 kg)oraz więcej niż 750 miejsc dla macior. 

Liczba stanowisk w budynkach jest niższa od projektowanej obsady budynków, bo-

wiem w każdym okresie część stanowisk nie jest wykorzystywana i wykonywane są w nich 

prace sanitarno-porządkowe oraz remontowe. Na terenie fermy w ramach dwóch istniejących 

instalacji odbywa się: 

���� rozród i odchowywanie prosiąt do wagi około 6,5 kg (uzupełnienie stada w ramach 

normalnie prowadzonej działalności odbywa się z własnej hodowli), 

���� odchowywanie prosiąt do „fazy" młodych warchlaków - waga około 23 kg, 

���� odchowanie młodych warchlaków do wagi około 48 kg, 

���� prowadzenie tuczu - do wagi średniej 115 kg. 

 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza związana jest zarówno z eksploatacją instalacji 

podlegającej pod Dyrektywę IPPC oraz instalacji pomocniczych. 

Zanieczyszczenia pochodzące z głównego procesu produkcyjnego to przede wszyst-

kim amoniak i siarkowodór. Uwalniane one są poprzez działanie systemu wentylacji poszcze-

gólnych budynków inwentarskich, w miejscach magazynowania gnojowicy oraz w czasie ich 

rozprowadzania na polu. 

Podstawowy system wentylacyjny stanowią wentylatory dachowe z wyrzutniami za-

nieczyszczonego powietrza. 

Emisja z odkrytych zbiorników do magazynowania gnojowicy (lagun) ma charakter 

emisji niezorganizowanej. 

Z procesów technologicznych emitowane są również substancje zapachowe powstają-

ce w wyniku rozkładu materii organicznej. Z budynków inwentarskich emitowane są też inne 

zanieczyszczenia (dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pył zawieszony) powsta-

jące w wyniku wykorzystania gazu propan, oleju opałowego oraz drewna w celach grzew-

czych. Moc wszystkich zainstalowanych systemów grzewczych wynosi razem 391 kW. 

Na terenie fermy zlokalizowane są 2 zbiorniki naziemne stalowe o pojemności 

6 400 dm3 każdy, służące do gromadzenia gazu propan-butan, oraz 2 zbiorniki o łącznej po-

jemności 3 000 dm3, służące do gromadzenia oleju napędowego. Załadunek paliwa do zbior-
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ników odbywa się w sposób hermetyczny, zatem - nie występuje emisja zanieczyszczeń do 

powietrza. 

Lokalnie na jakość powietrza oddziaływać będzie emisja z środków transportu, 

w szczególności samochodów ciężarowych dostarczających paszę oraz odbierających tuczniki 

i prosięta, w celu ich załadunku i transportu do odbiorców. 

Funkcjonowanie fermy powoduje emisję hałasu do środowiska związaną przede 

wszystkim z pracą urządzeń mechanicznych, tj. wentylatorów dachowych, pojazdów ciężkich. 

Ścieki bytowe powstające w budynku socjalno-biurowym, odprowadzane są do kana-

lizacji sanitarnej i dalej do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 60 m3, zloka-

lizowanego na terenie fermy, skąd okresowo wywożone są na Oczyszczalnię Ścieków 

w Siedlisku. 

Odprowadzanie wód popłucznych po okresie 24 - godzinnej sedymentacji, generowa-

nych w wyniku płukania złóż filtracyjnych na stacji uzdatniania wody podziemnej, następuje 

do kanalizacji deszczowej Fermy i dalej do rowu melioracji szczegółowej R-Mo-1 w obrębie 

użytków rolnych Spółki, mającego ujście do kanału Krzycki Rów.  

Wody deszczowe i roztopowe z obszaru obu instalacji IPPC, zbierane są przez odręb-

ny system kanalizacji deszczowej, złożony z głównego kolektora betonowego Ø 0,30 - Ø 0,50 

oraz 11 zbieraczy deszczowych betonowych Ø 0,30 - Ø 0,50, który ścieki z terenu utwardzo-

nego oraz powierzchni dachowych obiektów inwentarskich, kieruje do piaskownika i dalej do 

rowu melioracyjnego R-Mo-1, stanowiącego również odbiornik wód popłucznych.  

Zasilanie obu instalacji IPPC w wodę odbywa się w oparciu o pobór z ujęcia zlokali-

zowanego w obrębie gruntów wsi Borowiec, stanowiących własność Spółki GROLDER, 

składającego się z dwóch studni wierconych, zlokalizowanych na wygrodzonym terenie o 

wymiarach 20 m x 70 m. Pobierana woda przeznaczona jest tylko na cele produkcyjne, nato-

miast woda na cele pitne dowożona jest z zewnątrz. Eksploatowane ujęcie zapewnia także 

pokrycie zapotrzebowania na cele socjalno - bytowe załogi oraz przeciwpożarowe. Do obiek-

tów inwentarskich poprowadzona została odrębna sieć wodociągowa o średnicy 80 mm. Na 

ujęciu wód podziemnych został zainstalowany wodomierz typu MZ-80, za pomocą, którego 

mierzona jest ilość pobieranej wody na w/w kompleksie. 

Wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości: 

���� Brak przesyłania corocznych informacji do Marszałka Województwa Lubuskiego 

o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami. 

���� Brak króćców pomiarowych na wentylatorach w obiektach inwentarskich 
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���� Prowadzący eksploatację fermy nie prowadził pomiarów lustra wody w studniach 

i wydajności obu studni z częstotliwością raz na kwartał. 

���� Prowadzący eksploatację fermy nie dokonywał w regularnych odstępach czasu, pobo-

ru próbek ścieków oczyszczonych (wód popłucznych) na wylocie do rowu meliora-

cyjnego, oraz pomiaru jakości tych ścieków. 

���� Prowadzący eksploatację fermy nie przeprowadzał (co najmniej 2 razy do roku, tj. 

wiosną i jesienią), przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających 

z odnotowywaniem ich w zeszycie eksploatacji. 

���� Prowadzący eksploatację fermy nie przedłożył informacji PRTR za lata 2007 i 2008. 

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, nałożono na przedstawiciela fer-

my mandat karny oraz wydano zarządzenie pokontrolne. 

 

37. „OVOTEK” Sp. z o.o. Lasocice, ul. Szkolna 64-100 Leszno    

 Ferma drobiu w Bobrzanach 

Kontrola interwencyjna dotycząca sposobu postępowania z nieczystościami płynnymi 

powstającymi na terenie fermy drobiu oraz zakładu przetwórstwa jaj w Bobrzanach została 

przeprowadzona w dniu 30 lipca 2009 r. W trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych 

ustalono co następuje: 

���� woda służąca do zaspokajania potrzeb fermy drobiu (pojenie drobiu) oraz zakładu 

przetwórstwa jaj pobierana jest z własnego ujęcia wód podziemnych lub gminnej sieci 

wodociągowej. Ilość zużywanej wody określana jest na podstawie odczytów wodo-

mierzowych. W trakcie kontroli okazano spis odczytów wodomierzowych z okresu 

maj-lipiec 2009 r.  

���� ścieki pochodzące z zakładu przetwórstwa jaj odprowadzane są do 6-ciu zbiorników 

bezodpływowych zlokalizowanych wokół obiektów zakładu i własnym transportem są 

wywożone na oczyszczalnię ścieków Spółki Wodno-Ściekowej „BÓBR” w Żaganiu. 

Do Inspektoratu w dniu 17 sierpnia 2009 r. dostarczono „odcinki dla dostawcy nieczy-

stości ciekłych” wystawione przez ww. spółkę dla firmy „OVOTEK” Sp. z o.o., za 

okres maj – czerwiec 2009 r. 

 

Przeprowadzona analiza ilości pobranej wody oraz ilości wytworzonych ścieków nie 

wykazała nieprawidłowości w systemie prowadzonej przez Spółkę „OVOTEK” 

w Bobrzanach gospodarki wodno-ściekowej.  
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Wg złożonego przez Panią Annę Stężycką – Prezesa Zarządu oświadczenia wynika, że 

w okresie dwóch miesięcy tj. czerwca i lipca br. Pan Andrzej Kura zakupywał wodę z ujęcia 

wód podziemnych należących do firmy „OVOTEK” Sp. z o.o. w Bobrzanach, na podstawie 

ustnej umowy. Woda, w ilości około 200 m3 była zagospodarowywana na terenach należą-

cych do Pana Andrzeja Kura, który od około 2 lat zajmuje się odbieraniem pomiotu kurzego 

wytwarzanego na terenie fermy w Bobrzanach. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Ocena stanu środowiska na terenie powiatu nowosolskiego na tle 
województwa lubuskiego – według badań w ramach Państwowe-
go Monitoringu Środowiska 

   

 

1. Wody powierzchniowe 
 

Od roku 2008 ocena stanu wód powierzchniowych dokonywana jest zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu jed-

nolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008).  

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w pierwszym etapie dokonuje się oceny stanu ekolo-

gicznego - w przypadku naturalnych jednolitych części wód (jcw) lub potencjału ekologicz-

nego - w przypadku sztucznych i silnie zmienionych części wód. Polega ona na sklasyfiko-

waniu elementów biologicznych oceny jakości wód, a następnie sklasyfikowaniu wspierają-

cych tą ocenę wskaźników fizykochemicznych.  

Oceny stanu chemicznego dokonuje się na podstawie analizy wskaźników charaktery-

zujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym 

tzw. substancji priorytetowych (między innymi: niektóre metale ciężkie, tj. kadm, nikiel, ołów 

i rtęć oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).  

W końcowym etapie określany jest ogólny stan jednolitych części wód, uwzględniają-

cy wyniki klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego oraz wyniki klasyfikacji stanu 

chemicznego (tabela 1). 
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Tabela 1. Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
(wg załącznika nr 10 do rozp. Min. Środ. z dnia 20 sierpnia 2008 r.- Dz. U. nr 162 poz.1008) 

 

Stan chemiczny 
Stan wód 

Dobry stan chemiczny 
Stan chemiczny 
poniżej dobrego 

Bardzo dobry stan ekologiczny Dobry stan wód Zły stan wód 

Dobry stan ekologiczny / potencjał 
ekologiczny dobry lub powyżej dobrego 

Dobry stan wód Zły stan wód 

Umiarkowany stan ekologiczny / 
umiarkowany potencjał ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

Słaby stan ekologiczny / słaby poten-
cjał ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

S
ta

n 
ek

ol
og

ic
zn

y 
/ p

ot
en

cj
ał

 
ek

ol
og

ic
zn

y 

Zły stan ekologiczny / zły potencjał 
ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

 

W latach 2008 i 2009 kontynuowano wdrażanie monitoringu wód uwzględniającego 

wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej (poprzez realizację programu Państwowego Monito-

ringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w latach 2007-2009 (wraz z aneksa-

mi) prowadząc badania jakości wód powierzchniowych w sieciach monitoringu: 

• diagnostycznego – w celu określenia m.in. rodzajów oraz oszacowania wielkości 

znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz dokonania oceny 

długoterminowych zmian jcw w warunkach normalnych oraz wynikających z działal-

ności człowieka; 

• operacyjnego - w celu ustalenia stanu tych jednolitych części wód, które zostały okre-

ślone jako zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych; 

• operacyjnego celowego – w celu ustalenia stanu jednolitych części wód, dla których 

określono specyficzny cel użytkowania, w szczególności - monitoring pod kątem 

spełnienia wymagań określonych dla wód przeznaczonych do bytowania ryb; (z u-

względnieniem rozporządzeń Ministra Środowiska określających sposoby prowadze-

nia monitoringu wód powierzchniowych i ich oceny w powiązaniu z przeznaczeniem 

wód).  

 

1.1. Rzeki 

W 2008 r. liczba punktów pomiarowo - kontrolnych zlokalizowanych na rzekach na 

terenie województwa lubuskiego wynosiła 77, natomiast w 2009 r. ilość ta wzrosła do 85.  
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Analiza i wstępna ocena wyników badań wykonanych w 2009 r. wykazała, iż stan 

ekologiczny naturalnych jcw wahał się między stanem dobrym, a stanem słabym, przy czym 

dominował stan ekologiczny umiarkowany. Podobnie sytuacja przedstawiała się w roku 2008, 

jednak w tym okresie występował również zły stan wód (mapa 1). O wynikach oceny stanu 

ekologicznego wód najczęściej decydowały przekroczenia granicznych wartości (określonych 

dla II klasy jakości wód powierzchniowych) wskaźników fizykochemicznych z grup charak-

teryzujących zanieczyszczenia organiczne oraz warunki biogenne.  

Potencjał ekologiczny, określany dla sztucznych i silnie zmienionych części wód, po-

dobnie jak stan ekologiczny, zarówno w roku 2009 jak i 2008 przeważnie utrzymywał się na 

umiarkowanym poziomie (mapa 2 i 3). 

Stan chemiczny w 2009 we wszystkich jcw, w których było możliwe jego określenie, 

osiągał dobry poziom. W 2008 r. sytuacja kształtowała się nieco gorzej, zdarzały się jednolite 

części wód, które nie osiągnęły dobrego stanu chemicznego (mapa 4).  

W konsekwencji, w okresie ostatnich dwóch lat, zdecydowana większość jednolitych 

części wód województwa lubuskiego cechowała się ogólnie złym stanem (mapa 5). 
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W latach 2008 - 2009 r. przeprowadzono między innymi badania jakości wód rzek 

przepływających przez teren powiatu nowosolskiego, tj.: Krzyckiego Rowu, Kanału Krzyc-

kiego, Białej Wody, Odry, Solanki, Kożusznej, Czarnej Strugi, Śląskiej Ochli i Obrzycy. 

 

Tabela 2. Ocena jednolitych części wód rzecznych na terenie powiatu nowosolskiego 
 (na podstawie badań wykonanych w latach 2008-2009) 

Lp. 
Nazwa 
rzeki 

Nazwa  
jcw 

Nazwa  
punktu  

pomiarowo-
kontrolnego 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
  

bi
ol

og
ic

zn
yc

h 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
  

fi
zy

ko
-c

he
m

ic
zn

yc
h Substancje 

szczególnie 
szkodliwe- 
specyficzne 
zanieczysz- 

czenia synte-
tyczne i 
niesynte- 
tyczne) 

STAN/POTENCJAŁ 
EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMI-
CZNY 

STAN 
WÓD 

(zgodnie z rozp. 
MŚ) * 

1 
Krzycki 

Rów 

Krzycki 
Rów od dpł. 
ze Wscho-
wy do Odry 

ujście do 
Odry (most 
na drodze 
Nowa Sól - 

Stany) 

b.d. 
poniżej 
stanu 

dobrego 
 b.d. 

 

 

2 
Kanał 

Krzycki Odrzysko m. Siedlisko II 
poniżej 
stanu 

dobrego 
dobry UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

3 
Biała 
Woda 

Biała Woda 
ujście do 
Odry (m. 
Rejów) 

III 
poniżej 
stanu 

dobrego 
dobry UMIARKOWANY  ZŁY 

4 Odra 

Odra od 
Wałów 
Śląskich 
(ostatnia 

przegroda) 
do Nysy 

Łużyckiej 

powyżej 
Nowej Soli 
(most na 

drodze Nowa 
Sól - Przybo-

rów) 

II 
poniżej 
stanu 

dobrego 
dobry UMIARKOWANY  ZŁY 

5 Solanka Solanka 
ujście do 
Odry (m. 
Nowa Sól) 

III 
poniżej 
stanu 

dobrego 
dobry UMIARKOWANY  ZŁY 

6 Kożuszna Kożuszna 
ujście do 
Czarnej 
Strugi 

b.d. 
poniżej 
stanu 

dobrego 
dobry b.d.   

7 
Czarna 
Struga 

Czarna 
Struga od 
Mirotki do 

Odry 

ujście do 
Odry (Nowa 
Sól - Koserz) 

IV 
poniżej 
stanu 

dobrego 
 SŁABY  ZŁY 

8 
Śląska 
Ochla 

Śląska 
Ochla od 
kanału 

Jeleniówka 
do Odry 

m. Ługi II 
poniżej 
stanu 

dobrego 
dobry UMIARKOWANY  ZŁY 

9 Obrzyca 

Obrzyca do 
Ciekącej z 
jez. Sław-
skim, Tar-
nowskim 
Dużym 

powyżej 
ujścia Cieką-
cej (m. Kono-

top) 

II 
poniżej 
stanu 

dobrego 
 UMIARKOWANY 

 

ZŁY 

 
* - zgodnie z rozp. MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu oceny stanu jednolitych części wód po-

wierzchniowych (patrz: tabela 1) 
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Krótkie omówienie wyników oceny stanu wód 

Rzeka Krzycki Rów 

Badania Krzyckego Rowu wykonane w 2008 r. obejmowały punkt pomiarowo – kon-

trolny zlokalizowany na odcinku przyujściowym, w granicach powiatu nowosolskiego. Ze 

względu na niedostępność wyników oceny elementów biologicznych, ocena stanu ekologicz-

nego wód nie jest możliwa. Ocena wyników badań elementów fizykochemicznych wskazuje, 

że jakość wód Krzyckiego Rowu przed ujściem do Odry kształtuje się poniżej stanu dobrego 

(tab. 2). 

 

Rzeka Kanał Krzycki 

Ocena stanu wód rzeki została wykonana na podstawie wyników badań wykonanych 

w 2009 r. Stan ekologiczny kształtował się na umiarkowanym poziomie (elementy biologicz-

ne: II klasa, elementy fizykochemiczne: poniżej stanu dobrego). O ocenie zdecydowała zbyt 

wysoka zawartość zanieczyszczeń organicznych oraz wysokie stężenia azotu Kjeldahla w 

wodzie. Stan chemiczny został oceniony jako dobry. W konsekwencji jednak stwierdzono 

ogólnie zły stan jcw (tab. 1 i 2). 

 

Rzeka Biała Woda  

Ocena stanu ekologicznego dokonana w oparciu o wyniki badań z roku 2009 wskazuje 

na stan umiarkowany (elementy biologiczne: III klasa, elementy fizykochemiczne: poniżej 

stanu dobrego). Ocena stanu chemicznego nie została przeprowadzona, lecz bez względu na 

jej wynik, ogólnie jcw cechuje się złym stanem wód - z uwagi na stan ekologiczny odbiegają-

cy od dobrego (tab.1 i 2). W porównaniu do roku poprzedniego stan wód Białej Wody nie 

uległ zmianie. 

Wykonane dodatkowo badania i ocena jakości wód rzeki pod kątem przydatności do 

bytowania ryb karpiowatych w warunkach naturalnych wykazały, że nie spełniają one okre-

ślonych wymagań ze względu na zbyt wysoką zawartość substancji biogennych (związków 

azotu i fosforu), okresowo zbyt wysokie stężenie zanieczyszczeń organicznych (wskaźnik: 

BZT5) oraz okresowo zbyt niską zawartość tlenu rozpuszczonego. 

 

Rzeka Odra 

Ocena stanu ekologicznego wód rzeki, na podstawie wyników badań wykonanych  

w 2009 r. m.in. w punkcie pomiarowo – kontrolnym powyżej Nowej Soli wskazywała na stan 

umiarkowany (elementy biologiczne: II klasa, elementy fizykochemiczne: poniżej stanu do-
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brego). O ocenie zdecydowało zbyt wysokie stężenie substancji rozpuszczonych w wodzie. 

Ocena stanu chemicznego, przeprowadzona w innym ppk, lecz w tej samej jednolitej części 

wód, wskazywała na dobry stan wód. Z uwagi jednakże na stan ekologiczny odbiegający od 

dobrego, jcw cechuje się ogólnie złym stanem wód (tab.1 i 2). 

Wykonana ocena jakości wód rzeki pod kątem przydatności do bytowania ryb karpio-

watych w warunkach naturalnych wykazała, że nie spełniają one określonych wymagań ze 

względu na zbyt wysoką zawartość substancji biogennych (związków azotu i fosforu), okre-

sowo zbyt wysokie stężenie zanieczyszczeń organicznych (wskaźnik: BZT5) oraz zbyt wyso-

ką średnioroczną wartość zawiesiny ogólnej.  

 

Rzeka Solanka 

Stan ekologiczny wód Solanki, oceniony na podstawie wyników badań wykonanych w 

2009 roku kształtował się na poziomie umiarkowanym (elementy biologiczne: III klasa, ele-

menty fizykochemiczne: poniżej stanu dobrego). Ocena stanu chemicznego nie została prze-

prowadzona, lecz bez względu na jej wynik, ogólnie jcw cechuje się złym stanem wód - 

z uwagi na stan ekologiczny odbiegający od dobrego (tab.1 i 2). 

  Wykonane dodatkowo badania i ocena jakości wód rzeki pod kątem ich przydatności 

do bytowania ryb karpiowatych w warunkach naturalnych wykazały, że nie spełniają one 

określonych wymagań ze względu na zbyt wysoką zawartość substancji biogennych (związ-

ków azotu i fosforu), okresowo zbyt wysokie stężenie zanieczyszczeń organicznych (wskaź-

nik: BZT5) oraz zbyt niską zawartość tlenu rozpuszczonego. 

 

Rzeka Kożuszna 

Badania rzeki wykonywane były w 2009 r. Ze względu na brak wyników oceny ele-

mentów biologicznych, ocena stanu ekologicznego nie jest możliwa. Ocena wyników badań 

elementów fizykochemicznych wskazuje, że jakość wód kształtuje się poniżej stanu dobrego 

(tab. 2). 

 

Rzeka Czarna Struga 

Badania rzeki prowadzone były w 2008 r. Stanu ekologiczny jcw kształtował się na 

słabym poziomie (elementy biologiczne: IV klasa, elementy fizykochemiczne: poniżej stanu 

dobrego). W tym przypadku o ocenie stanu ekologicznego zdecydowała klasyfikacja elemen-

tów biologicznych. Ocena stanu chemicznego nie została przeprowadzona, lecz bez względu 
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na jej wynik, ogólnie jcw cechuje się złym stanem wód - z uwagi na stan ekologiczny odbie-

gający od dobrego (tab.1 i 2). 

 

Rzeka Śląska Ochla 

Ocena potencjału ekologicznego, na podstawie wyników badań z 2009 r. wskazuje na 

umiarkowany stan (elementy biologiczne: II klasa, elementy fizykochemiczne: poniżej stanu 

dobrego). O ocenie zdecydowało zbyt wysokie stężenie azotu Kjeldahla w wodzie. Ocena 

stanu chemicznego nie została przeprowadzona, lecz bez względu na jej wynik, ogólnie jcw 

cechuje się złym stanem wód - z uwagi na potencjał ekologiczny odbiegający od dobrego 

(tab.1 i 2). 

Ocena wód rzeki pod kątem przydatności do bytowania ryb karpiowatych 

w warunkach naturalnych wykazała, że nie spełniają one określonych wymagań ze względu 

na zbyt wysoką zawartość substancji biogennych (związków azotu i fosforu) oraz okresowo 

zbyt wysokie stężenie zanieczyszczeń organicznych (wskaźnik: BZT5). 

 

Rzeka Obrzyca 

Ocena stanu ekologicznego wód rz. Obrzycy, na podstawie wyników badań wykona-

nych w 2009 r. w punkcie pomiarowo – kontrolnym zlokalizowanym w miejscowości Kono-

top (w powiecie nowosolskim), wskazuje na stan umiarkowany (elementy biologiczne: II kla-

sa, elementy fizykochemiczne: poniżej stanu dobrego). O ocenie zdecydowała zbyt niska za-

wartość tlenu rozpuszczonego oraz zbyt wysokie stężenie ogólnego węgla organicznego 

w wodzie. Ocena stanu chemicznego nie została przeprowadzona, lecz bez względu na jej 

wynik, ogólnie jcw cechuje się złym stanem wód - z uwagi na stan ekologiczny odbiegający 

od dobrego (tab.1 i 2). 

 

1.2. Jeziora  
 

Województwo lubuskie należy do województw o znacznej liczbie jezior. Jeziorność 

niektórych obszarów województwa, wyrażona procentowym wskaźnikiem powierzchni jezior 

w stosunku do powierzchni ogólnej, zawiera się w przedziale 5 – 10 %. Jest to wartość po-

nadprzeciętna dla obszaru Polski. Na terenie województwa występuje kilkaset jezior, w tym 

kilkadziesiąt o powierzchni większej niż 50 ha.  

Wody jezior z obszaru województwa lubuskiego, w okresie ostatnich 16 lat uległy 

w wielu przypadkach polepszeniu jakości z III klasy czystości do II. Wzrósł także udział pro-
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centowy ilości jezior najczystszych. Niestety zwiększył się też procentowy udział wód zde-

gradowanych – poza klasowych. Nadal największym zagrożeniem dla jezior są wprowadzane 

do ich wód nadmierne ładunki zanieczyszczeń antropogenicznych. Tylko w bardzo nielicz-

nych przypadkach ścieki wprowadzane są do jezior bezpośrednio, najczęściej przedostają się 

do nich z wodami dopływów. Ciągle istnieją zagrożenia dla stanu czystości jezior spowodo-

wane przez tereny użytkowane rolniczo zwłaszcza, jeśli nad jeziorami znajdują się fermy ho-

dowli zwierząt a gnojowica jest wykorzystywana do nawożenia pól. Często pola uprawne 

przylegają bezpośrednio do obrzeży zbiorników i rzek. Sprzyja to przenikaniu do wód sub-

stancji biogennych, które wpływają na przyspieszenie eutrofizacji jezior. Kolejnym zagroże-

niem jest intensywne rekreacyjne użytkowanie jezior. Do zbiorników wodnych przedostają 

się zanieczyszczenia z ośrodków wypoczynkowych nie posiadających prawidłowo rozwiąza-

nej gospodarki ściekowej i odpadowej. 

Większość wód jezior województwa lubuskiego charakteryzuje się zwiększoną lub 

wysoką odpornością na degradację (II kategorią). Warunki morfometryczne i typ zlewni tych 

jezior przyczyniają się do ich ochrony przed oddziaływaniem antropogenicznym. Natomiast 

blisko 30 % objętości wód jest mało odpornych na degradację. W wodach tych, nawet nie-

wielkie zanieczyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany jakości ich 

wód. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ciągu ostatnich lat 

nie prowadził badań na jeziorach położonych na terenie powiatu nowosolskiego. W latach 

2008 i 2009 badaniami objęto natomiast między innymi Jezioro Sławskie. Porównanie ocen 

stanu ekologicznego wód Jeziora Sławskiego za 2008 i 2009 r. wykazuje poprawę stanu wód. 

W 2008 r. stan ekologiczny jeziora został oceniony jako zły (V klasa jakości wód), natomiast 

na podstawie badań wykonanych w 2009 r. stwierdzono, że wody cechuje słaby stan ekolo-

giczny (IV klasa). Największy wpływ na ocenę stanu ekologicznego jeziora miały przekro-

czenia chlorofilu „a” (oscylujące między IV i V klasą), wysokie stężenie fosforu ogólnego 

oraz przekroczenia wartości granicznych dla cynku.  

Dokładne informacje dotyczące jakości wód jezior województwa lubuskiego dostępne 

są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Gó-

rze - www.zgora.pios.gov.pl. 
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2. Wody podziemne  
 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią około 4,8% zaso-

bów 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 odbiorców, 

jak i przez przemysł. Wiąże się to z wdrażaniem w przemyśle nowych technologii produkcji, 

które charakteryzują się z reguły ograniczeniem zużycia wody.  

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

kowych są wahania poziomu wód gruntowych, a nawet tendencja obniżania się poziomu 

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

zwierciadła wody w warstwach wodonośnych powodują przeważnie wzmożony dopływ 

związków żelaza i manganu do ujęć.  

W 2009 roku nie prowadzono badań wód podziemnych w granicach powiatu nowosol-

skiego w ramach monitoringu krajowego. Badania jakości wód podziemnych w granicach 

powiatu nowosolskiego w ramach monitoringu krajowego były prowadzone cyklicznie do 

2007 roku, natomiast w ramach monitoringu regionalnego zostały wykonane w latach: 1997, 

1998 i 2004. 

W roku 2009 województwo lubuskie objęte było monitoringiem operacyjnym,  

który prowadzony jest w celu ustalenia stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód 

podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowi-

skowych oraz w celu ustalenia długoterminowych tendencji wzrostowych stężenia wszelkich 

zanieczyszczeń spowodowanych działaniami wynikającymi z działalności człowieka. Więk-

szość punktów monitoringowych jakości wód podziemnych zlokalizowana była w powiatach: 

żarskim, krośnieńskim, strzelecko-drezdeneckim oraz miasta Gorzów Wielkopolski. Na ob-

szarze województwa nie stwierdzono wód bardzo dobrej jakości, wody dobrej jakości wystę-

powały na 8 stanowiskach, na 5 stanowiskach stwierdzono zadowalającą jakość wód, na 9 

stanowiskach stwierdzono wody niezadowalającej jakości, natomiast na 4 stanowiskach ba-

dania wykazały złą jakość wód. Najczęściej przekraczane – w klasie IV i V - były wartości 

wskaźników dla pH, amoniaku, wapnia, siarczanów, potasu, cynku oraz substancji aniono-

wych powierzchniowo czynnych.  

Dokładne informacje dotyczące jakości wód podziemnych województwa lubuskiego 

dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Zielonej Górze – www.zgora.pios.gov.pl. 
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Na terenie powiatu nowosolskiego prowadzone są również obserwacje jakości wód 

podziemnych w ramach monitoringu lokalnego (sieci piezometrów wokół lokalnych poten-

cjalnych źródeł zanieczyszczeń). Na podstawie sprawozdań, jakie wpłynęły do WIOŚ Zielona 

Góra za 2009 rok ze składowiska odpadów w Bobrownikach nie stwierdza się negatywnego 

oddziaływania składowiska na jakość wód podziemnych. 

 

3. Imisja zanieczyszczeń powietrza  
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2010 r. 

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

wana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 

2009 r. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stę-

żeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego. Zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony środowiska obszar strefy odpowiada: 

• aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. mieszkańców, 

• obszarowi jednego lub więcej powiatów położonych na terenie tego samego wojewódz-

twa, nie wchodzącemu w skład aglomeracji. 

 

Rys.2. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń: 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. 3. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń ozonu 

Do oceny wykorzystano wyniki badań wykonanych w ramach Lubuskiej Sieci Moni-

toringu Zanieczyszczeń Powietrza, na którą składało się 6 automatycznych stacji pomiaro-

wych imisji działających pod nadzorem WIOŚ i 13 stacji pomiarowych działających pod nad-

zorem jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Na terenie strefy nowosolsko-wschowskiej (obejmującej powiaty wschowski 

i nowosolski) w 2009 r. pomiary jakości powietrza prowadzone były we Wschowie, na tere-

nie stacji działającej pod nadzorem WIOŚ w Zielonej Górze. 

Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stężeń ww. 

zanieczyszczeń w poszczególnych strefach województwa lubuskiego. Uzyskane informacje 

umożliwiły sklasyfikowanie stref w oparciu o przyjęte kryteria, ustanowione ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, 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 ko-

nieczność opracowania programu ochrony powietrza.  
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Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego na podstawie wyników 

badań imisji wykonanych w 2009 r. - przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony 

zdrowia – wykazała, iż w dwóch strefach: powiatu grodzkiego - m. Gorzów Wlkp. i w strefie 

nowosolsko-wschowskiej wystąpiła zwiększona liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

(stężenia średniego dobowego) pyłu zawieszonego w powietrzu, mierzonego jako pył drob-

nocząsteczkowy PM10 (o średnicy ziaren poniżej 10 µm). W Gorzowie Wlkp. stwierdzono 

186 przekroczeń, a we Wschowie 38 - wobec 35 dopuszczalnych. Dodatkowo w strefie m. 

Gorzów Wlkp. stwierdzono także przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego 

pyłu PM10 (61,1 µg/m3 przy S dop.= 40 µg/m3). We Wschowie średnioroczne stężenie pyłu 

zawieszonego w powietrzu wynosiło 26,6 µg/m3 i stanowiło ok. 66,5 % normy.  

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za 2009 rok wykazała po-

nadto, że stężenia metali ciężkich zawartych w pyle zawieszonym PM10 kształtowały się 

znacznie poniżej poziomu dopuszczalnego (określonego w odniesieniu do ołowiu) oraz po-

ziomów docelowych (określonych w odniesieniu do arsenu, kadmu i niklu). Podobnie jednak 

jak w latach 2007 i 2008, także w 2009 r. w strefie miasto Zielona Góra i strefie nowosolsko – 

wschowskiej wystąpiły przekroczenia poziomu docelowego, określonego dla benzo(a)pirenu 

zawartego w pyle PM10. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu wynosiły, odpowiednio - 

w strefie miasto Zielona Góra i strefie nowosolsko-wschowskiej: 1,87 ng/m3 i 2,0 ng/m3 - 

przy wartości docelowej 1,0 ng/m3.  

Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego według kryteriów 

określonych pod kątem ochrony roślin wykazała brak przekroczeń stężeń dopuszczalnych 

określonych dla dwutlenku siarki i tlenków azotu. 

Ponadto, dokonując oceny stężeń ozonu w powietrzu na obszarze województwa lubu-

skiego, nie stwierdzono przekroczeń wartości poziomu docelowego, natomiast stwierdzono 

przekroczenia poziomów celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu (zarówno określo-

nego ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ustalonego pod kątem ochrony roślin). 

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

stwierdzono przekroczenia poziomów docelowych stężeń zanieczyszczeń, tak jak 

w przypadku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, winny być opracowane programy 

ochrony powietrza, mające na celu osiągnięcie ww. poziomów substancji w powietrzu. Nato-

miast, osiągnięcie poziomów celów długoterminowych zawartości ozonu w powietrzu, zgod-

nie z ustawą Prawo ochrony środowiska, winno być jednym z celów wojewódzkiego progra-

mu ochrony środowiska. 
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Należy dodać, że dla strefy miasto Gorzów Wlkp., program ochrony powietrza – 

ze względu na stwierdzone już w 2005 r. przekroczenia dopuszczalnej zawartości pyłu zawie-

szonego PM10 – został opracowany w 2007 r. W 2009 r. również dla strefy nowosolsko-

wschowskiej opracowano program ochrony powietrza, ze względu na ponadnormatywną licz-

bę przekroczeń średniodobowego stężenia pyłu PM10, która wystąpiła w 2005 r. oraz 

ze względu na przekroczenia poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu 

w 2008 r. 

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

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

 

 

4. Hałas 
 

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2009 przeprowadzono po-

miary na terenie następujących miast: Kargowa, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie i Wschowa. 

W ww. miastach zidentyfikowano (i wytypowano do badań monitoringowych) potencjalne 

obszary szczególnego zagrożenia hałasem – w wyniku analizy sposobu zagospodarowania 

terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane 

pomiarowe z lat ubiegłych.  

Po przeprowadzeniu weryfikacji terenowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia 

i specyfikę zabudowy, w wytypowanych obszarach ustalono łącznie 10 punktów pomiaro-

wych zlokalizowanych wzdłuż głównych dróg: po 2 – w Kargowej i Skwierzynie oraz po 3 – 

w Strzelcach Krajeńskich i Wschowie (tab. 3). 

We wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 

wartości poziomu hałasu w środowisku (tj. 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej), 

określonej dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy zagrodowej - na podstawie rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku, Dz. U. Nr 120, poz. 826).   

W związku z powyższym, w programie monitoringu hałasu na 2010 r. uwzględniono 

wykonanie pomiarów sprawdzających poziom hałasu w środowisku w miejscach występowa-

nia najwyższych przekroczeń, celem weryfikacji potencjalnie zidentyfikowanych obszarów 

szczególnego zagrożenia hałasem.  
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Tabela 3. Zestawienie wyników pomiarów hałasu wykonanych w 2009 r. 

Poziomy dźwięku A w dB 

Pora dnia 
(0600 – 2200) 

Pora nocy 
(2200 - 0600) 

LDWN - poziom długo-
okresowy 

Miejsce pomiaru 

LAeqD 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczal-
nej 

LAeqN 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczal-
nej 

LDWN 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczal-
nej 

Droga krajo-
wa nr 32 

Kargowa -  
ul. Sulechowska 

65,0 5,0     

Droga krajo-
wa nr 32 

Kargowa -  
ul. Wolsztyńska 

65,3 5,3     

Droga krajo-
wa A3 

Skwierzyna - 
ul. 2-Lutego  
(10 m od krawędzi 
jezdni) 

68,9 8,9 65,9 15,9   

Droga krajo-
wa A3 

Skwierzyna - 
ul. 2-Lutego 
(Na linii zabudowy 
23 m od krawędzi 
jezdni) 

65,2 5,2 60,2 10,2   

Droga krajo-
wa nr 12 

Wschowa - ul. Kazi-
mierza Wielkiego 

67,3 7,3     

Droga krajo-
wa nr 12 

Wschowa -  
ul. 55 Poznańskiego 
Pułku Piechoty 

70,7 10,7     

Droga woje-
wódzka nr 
305 

Wschowa - ul. 
Wolsztyńska 64,8 4,8     

Droga krajo-
wa nr 22 

Strzelce Krajeńskie - 
ul. Chrobrego  
(3 punkty pomiaro-
we) 

66,1-
68,4 

6,1- 8,4 
61,1- 
65,8 

11,1-15,8 72,4 12,4 

 

Na terenie objętym pomiarami hałasu w Strzelcach Krajeńskich stwierdzono przekro-

czenia poziomu dopuszczalnego długookresowego.  

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że głównym źródłem uciążliwości akustycz-

nej był przejazd pojazdów ciężkich. Natężenie ruchu w porze nocnej jest ok. 5 razy mniejsze 

niż w ciągu dnia, przy niewielkim wzroście udziału pojazdów ciężkich. Zaobserwowano 

wzmożony ruch w okresie letnim. Natężenie ruchu w porze dziennej w tym okresie było naj-

wyższe, przy jednoczesnym największym udziale samochodów ciężarowych w porze nocnej. 

Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w 2009 r., zostały szczegółowo omówione 

w opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze: 

www.zgora.pios.gov.pl. 
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5. Pola elektromagnetyczne 

Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze pro-

wadzi badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. 

Dotychczas, na podstawie pomiarów przeprowadzonych miejscach dostępnych dla ludności, 

nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom 

dopuszczalny.  

W 2009 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 

punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast 

powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym 

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).  

 

Tabela 4. Lokalizacja punktów pomiarowych oraz wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku na obszarze województwa lubuskiego w 2009 r. 

Nr 
punktu 
pom. 

Miejsce badań 
Długość  

geograficzna 
Szerokość 

geograficzna 

Instalacje  
w pobliżu punktu 

pomiarowego* 

Zmierzona 
składowa 

elektryczna** 
[V/m] 

% wartości 
dopuszczalnej 

stacja bazowa PLUS 
nr 33111 

1 
Zielona Góra 
ul. Lisia 

15°29´40,8” 51°56’34,80” 
stacja bazowa ERA 
nr 41092 

1,06 15,14 

stacja bazowa PLUS 
nr 33111 

2 
Zielona Góra 
ul. Dąbrowskiego 

15°29’51,50” 51°56’43,40” 
stacja bazowa ERA 
nr 41092 

0,95 13,57 

3 
Zielona Góra 
ul. Wyspiańskiego 

15°31’28,40” 51°56’43,80” 
stacja bazowa PLUS 
nr 31758 ZIEUMTS9 

0,26 3,71 

stacja bazowa 
nr F1-4555-PZI 

4 
Zielona Góra 
ul. Zamenhofa 

15°31’35,60” 51°56’30,10” 
stacja bazowa 
ORANGE nr 2218 

0,69 9,86 

5 
Zielona Góra 
ul. Wrocławska 

15°32’27,70” 51°55’32,30” 
stacja bazowa F1-   
4594-PZI1 

0,28 4,00 

stacja bazowa 
PLAY nr ZGO1021 

stacja bazowa PLAY 
nr ZGO1005 

stacja bazowa 
ORANGE nr 2224 

6 
Zielona Góra 
ul. Kraszewskiego 

15°30’50,90” 51°55’50,90” 

stacja bazowa PLUS 
nr 31753 

0,6 8,57 

7 Zielona Góra 
ul. Sienkiewicza 

15°30’46,00” 51°56’01,00” stacja bazowa PLAY 
nr ZGO1005 

1,08 15,43 
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Nr 
punktu 
pom. 

Miejsce badań 
Długość  

geograficzna 
Szerokość 

geograficzna 

Instalacje  
w pobliżu punktu 

pomiarowego* 

Zmierzona 
składowa 

elektryczna** 
[V/m] 

% wartości 
dopuszczalnej 

stacja bazowa PLUS 
nr 31753 

stacja bazowa PLAY 
nr ZGO1021 

stacja bazowa PLUS 
nr 31532 

8 
Gorzów Wlkp. 
ul. Sportowa 

15°12’43,50” 52°43’56,10” 
stacja bazowa PLAY 
nr GOR 1005 

0,37 5,29 

stacja bazowa ERA 

stacja bazowa PLAY 9 
Gorzów Wlkp. 
ul. Wróblewskiego 

15°14’35,40” 52°44’53,90” 

stacja bazowa PLUS 

0,63 9,00 

stacja bazowa 
ORANGE nr 1439 

stacja bazowa ERA 
nr 42135 

10 
Gorzów Wlkp. 
ul. Szarych Szeregów 

15°15’53,20” 52°45’41,00” 

stacja bazowa PLAY 
GOR 1025 

 
 

1,04 
 
 

14,86 

stacja bazowa PLUS 
nr 31521 

stacja bazowa 
ORANGE nr 1434 

stacja bazowa PLUS 
nr 30583 

11 
Gorzów Wlkp. 
ul. Dunikowskiego 

15°12’46,80” 52°44’12,70” 

stacja bazowa ERA 
nr 42013 

1,74 24,86 

stacja bazowa ERA 
nr 42012 

stacja bazowa PLAY 
nr GOR 1020 

12 
Gorzów Wlkp. 
ul. Szwoleżerów 

15°14’36,90” 52°45’20,50” 

stacja bazowa 
ORANGE nr 1437 

0,51 7,29 

stacja bazowa ERA 
nr 42012 

stacja bazowa PLAY 
nr GOR 1020 

13 
Gorzów Wlkp. 
ul. Sikorskiego 

15°13’47,80” 52°43’49,90” 

stacja bazowa 
ORANGE nr 1437 

0,94 13,43 

14 
Gorzów Wlkp. 
ul. Mieszka I 
 

15°13’58,20” 52°44’21,30” 
stacja bazowa PLAY 
nr GOR 1010 

0,44 6,29 

15 
Gorzów Wlkp. 
ul. Kochanowskiego 
 

15°13’10,20” 52°44’22,70” 
stacja bazowa PLAY 
nr GOR 1006 

0,7 10,00 

stacja bazowa 
ENEA 

16 Szprotawa 15°33’10,70” 51°34’20,20” 
stacja bazowa PTC 
nr 41217 

0,25 3,57 

17 Babimost 15°49’05,50” 52°10’29,40” 
stacja bazowa PTK 
CENTERTEL nr 4615 

0,26 3,71 

18 Zbąszynek 15°49’41,10” 52°15’31,80” 
stacja bazowa 
ENEA- GPZ 

0,22 3,14 

19 Kożuchów 15°35’42,10” 51°44’43,80” 
stacja bazowa NWO 
3041A 

0,24 3,43 
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Nr 
punktu 
pom. 

Miejsce badań 
Długość  

geograficzna 
Szerokość 

geograficzna 

Instalacje  
w pobliżu punktu 

pomiarowego* 

Zmierzona 
składowa 

elektryczna** 
[V/m] 

% wartości 
dopuszczalnej 

stacja bazowa PLUS 
nr BT3 3171 

stacja bazowa ERA 
nr 41022 

20 Gubin 14°44’35,50” 51°57’36,80” 

stacja bazowa 
ORANGE nr 1236 

0,28 4,00 

21 Lubsko 14°57’04,10” 51°47’16,30” 
stacja bazowa 
ORANGE nr 4582 

0,2 2,86 

stacja bazowa ERA 
nr 41126 

stacja bazowa 
ORANGE nr 3241 

22 Nowogród Bobrzański 15°13’41,10” 51°47’45,20” 

stacja bazowa PLAY 
nr 3021 

0,25 3,57 

23 Kargowa 15°52’58,70” 52°04’41,70” 
stacja bazowa 
ORANGE nr F-4572-
ZG1 

0,22 3,14 

stacja bazowa 
ORANGE nr 1337 

24 Trzciel 15°51’58,40” 52°21’55,70” 
stacja bazowa ERA 
nr 42053 

0,28 4,00 

25 Cybinka 14°47’25,40” 52°11’48,70” 
stacja bazowa 
ORANGE nr 4815 

< 0,2 < 2,86 

26 Ośno Lubuskie 14°53’03,00” 52°27’15,10” 
stacja bazowa 
ORANGE nr 3152 

<0,2 < 2,86 

stacja bazowa ERA 
nr 42069 

27 Rzepin 14°49’32,60” 52°20’37,30” 
stacja bazowa 
ORANGE nr 1344 

0,84 12,00 

28 Lubniewice 15°14’53,00” 52°30’31,20” 
stacja bazowa 
ORANGE nr 3151 

< 0,2 < 2,86 

stacja bazowa PLUS 
nr 31682 

29 
Dobiegniew 
ul. Wileńska 

15°45’15,10” 52°57’52,00” 
stacja bazowa ERA 
nr 42125 

<0,2 < 2,86 

stacja bazowa PLUS 
nr 31698 

stacja bazowa ERA 
nr 42081 

30 
Witnica 
ul. Ścieżka Rybacka 

14°54’08,40” 52°40’12,50” 

stacja bazowa PLAY 
nr GOR 3021 

< 0,2 < 2,86 

stacja bazowa ERA 
nr 41107 

stacja bazowa 
ORANGE nr 1384 

31 Gościkowo 15°32’41,40” 52°20’55,20” 

stacja bazowa PLUS 
nr 33108 

0,26 3,71 

stacja bazowa 
Nordisk PL-LUS 
0025 

32 Jemiołów 15°16’41,40” 52°20’55” 

stacja bazowa 
ORANGE nr 4592- 
ZG1 

1,66 23,71 
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Nr 
punktu 
pom. 

Miejsce badań 
Długość  

geograficzna 
Szerokość 

geograficzna 

Instalacje  
w pobliżu punktu 

pomiarowego* 

Zmierzona 
składowa 

elektryczna** 
[V/m] 

% wartości 
dopuszczalnej 

stacja bazowa ERA 
nr 41129 

stacja bazowa PLUS 
nr 33534 

33 Stypułów 15°33’35,70” 51°43’32,40” 
stacja bazowa 
nr 41123 

0,3 4,29 

34 Łaz 15°41’32,20” 51°57’06,20” 
stacja bazowa 
ORANGE nr F1-4372 

0,24 3,43 

35 Niwica 14°50’38,00” 51°35’07,70” 
stacja bazowa ERA 
nr 41069 

0,25 3,57 

36 Przewóz 14°57’14,20” 51°28’52,60” 
stacja bazowa PLUS 
nr 33737 

0,22 3,14 

37 Bytnica 15°09’30,00” 52°08’42,40” 
stacja bazowa GSM 
nr 33744 

0,2 2,87 

stacja bazowa PLUS 
nr 33165 

stacja bazowa 
ORANGE nr 1238 

38 Kamień Mały 14°47’14,40” 52°38’43,20” 

stacja bazowa ERA 
nr 42022 

< 0,2 < 2,86 

stacja bazowa 
ORANGE nr 1349 

39 Deszczno 15°18’43,30” 52°40’16,90” 
stacja bazowa ERA 
nr 42065 

0,21 3,00 

40 Golice 14°39’37,10” 52°26’05,10” 
stacja bazowa 
ORANGE nr 3936 

0,24 3,43 

stacja bazowa ERA 
nr 41068 

41 Urad 14°42’29,20” 52°14’47,07” 
stacja bazowa PLUS 
nr 31009 

< 0,2 < ,86 

42 Przytoczna 15°40’10,10” 52°34’36,10” 
stacja bazowa ERA 
nr 42018 

< 0,2 < 2,86 

stacja bazowa ERA 
nr 42089 

43 Bledzew 15°24’55,30” 52°31’25,10” 
stacja bazowa PLUS 
nr 31504 

< 0,2 < 2,86 

44 Gościm 15°42’31,50” 50°52’46,04” dz. nr 267/3 < 0,2 < ,86 

stacja bazowa ERA 
nr 42126 

45 Krzeszyce 15°01’32,50” 52°34’57,80” 
stacja bazowa 
ORANGE nr 4628 

0,21 3,00 

* Instalacje radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, radionawigacyjne emitujące promieniowanie elektromagnetyczne 

w zakresie częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz zlokalizowane w odległości do 300 m od punktu pomiarowego. 

** Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetyczne-

go dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego. 
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W żadnym z wymienionych punktów pomiarowych (także zlokalizowanych na terenie 

powiatu nowosolskiego) nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elek-

tromagnetycznych.  

Pomiary wykonane w 2009 r. wykazały, że wartości skutecznych natężeń pól elek-

trycznych promieniowania elektromagnetycznego wahały się w granicach: <2,86-24,86 % 

wielkości dopuszczalnej (tj. 7 V/m), określonej dla miejsc dostępnych dla ludności, na pod-

stawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 192., poz. 

1883). 

 

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

 


