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Wprowadzenie 

 

Informację opracowano na podstawie działalności inspekcyjnej oraz wyników badań kon-

trolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2010 r. i w latach poprzednich 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.  

 

 

I. Źródła zanieczyszczeń środowiska na terenie powiatu nowosolskiego 

w świetle działalności kontrolnej WIO Ś 

 

1. Informacje ogólne 

Wg stanu na dzień 31.12.2009 r. 1), na terenie powiatu nowosolskiego prowadziło dzia-

łalność ogółem 6536 podmiotów gospodarczych, w tym: 

• 683 podmioty w branży przemysłowej,  

• 743 podmioty w budownictwie, 

• 1855 podmiotów w branżach: handel i naprawa pojazdów samochodowych, 

• 838 podmiotów w obsłudze rynku nieruchomości, 

• 175 podmiotów w branży finansowej i ubezpieczeniowej, 

• 336 podmiotów w transporcie i gospodarce magazynowej. 

Pozostałe podmioty gospodarcze działają w branżach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo oraz zakwaterowanie i gastronomia. 

 

2. Kontrole przeprowadzone w powiecie nowosolskim w 2010 r. 

Poniżej omówiono wyniki kontroli wybranych podmiotów gospodarczych, przeprowa-

dzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2010 r. 

 

AB Foods Polska  Sp. z o.o.,  ul. Przemysłowa 2 w Nowej Soli 

Planową kompleksową kontrolę firmy przeprowadzono w marcu 2010 r.  

Zakład zlokalizowany jest na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

w Nowej Soli. Zajmuje się produkcją żywności (gotowe sosy o smakach orientalnych). Produk-

cja oparta jest na gotowych składnikach zakupionych u odpowiednich producentów (głównie 

zagranicznych). 
                                                           
1 Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2010, wyd. przez Urząd 
Statystyczny w Zielonej Górze 
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Powstające w Zakładzie ścieki: 

• bytowe odprowadzane są poprzez wewnętrzny system kanalizacji sanitarnej do kanaliza-

cji miejskiej zgodnie z ww. umową z MZGK w Nowej Soli, 

• ścieki technologiczne – z mycia pomieszczeń oraz urządzeń linii produkcyjnych trafiają 

do zbiornika uśredniającego (gdzie są poddawane zmieszaniu i natlenianiu lub korekcie 

pH) a następnie do systemu kanalizacji miejskiej. Zakład wykonuje analizy ścieków 

i przedkłada je właścicielowi kanalizacji miejskiej zgodnie z ww. umową, 

• wody opadowe zbierane z połaci dachowych oraz terenu wokół budynków odprowadzane 

są do kolektora deszczowego, który odprowadza wody opadowe z terenu Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Soli do rzeki Czarna Strużka. Ko-

strzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Nowej Soli otrzymała pozwolenie 

wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych ze Strefy w Nowej Soli do odbiorni-

ka – decyzja Starosty Nowosolskiego z dnia 24 września 2009 r., znak: BŚ.XII.6223-

15/09. 

W Zakładzie występują następujące źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza: 

• emisja z kotłowni zakładowej. W kotłowni zainstalowano kocioł parowy LOOS UL-

S6000 o mocy cieplnej 3,785 MW służący do celów grzewczych, do produkcji ciepłej 

wody użytkowej oraz do produkcji pary technologicznej oraz zbiornik na kondensat. 

Woda do celów kotłowych poddawana jest uzdatnianiu na wymiennikach jonowych. Ko-

cioł opalany jest gazem ziemnym zaazotowanym GZ-41,5 dostarczanym z miejskiej sieci 

gazowniczej. Odprowadzanie spalin odbywa się emitorem o wysokości 11 m i średnicy 

600 mm. 

Ze względu na moc cieplną eksploatacja powyższej instalacji została zgodnie z obowią-

zującymi przepisami zgłoszona Staroście Nowosolskiemu, który pismem z dnia 07 paź-

dziernika 2008 r. , znak: BŚ.XII.7644-8/08 przyjął zgłoszenie. 

• emisja spalin ze spalania paliw w pojazdach silnikowych – samochody osobowe 9 sztuk 

(na olej napędowy).  

Spółka posiada uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie gospodarki odpadami nie-

bezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, tj. przedłożyła 29 czerwca 2009 r. Staroście No-

wosolskiemu informację (ostateczną) o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz innych 

niż niebezpieczne.  Starostwo Powiatowe w Nowej Soli przyjęło złożoną informację pismem 

z dnia 07 lipca 2009 r., znak: BŚ.XIV.7647-38/09.  
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Powstające w zakładzie odpady gromadzone są selektywnie. Wszystkie wytwarzane odpady są 

przekazywane dalszemu odbiorcy za potwierdzeniem na kartach  przekazania odpadu, prowa-

dzona jest prawidłowa ewidencja wytwarzanych odpadów. 

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Spółka realizowała obowiązki wynikają-

ce z przepisów o ochronie środowiska. 

 

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

W sierpniu 2010 r. przeprowadzono w firmie planową kontrolę problemową w zakresie reali-

zacji zarządzenia pokontrolnego z dnia 17.03.2009 r., znak: WI.4022-17/09.  

Kontrola wykazała, że nie zrealizowano w pełni ww. zarządzenia, tj. nie naliczono opłat za 

korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 r. oraz za I półrocze 2010 r., oraz nie przesłano 

stosownych wykazów do marszałka województwa oraz do WIOŚ w Z. Górze. Ponadto nie prze-

słano marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia o wytworzonych w 2009 r. odpadach. 

W związku z powyższym na dyrektora zakładu nałożono mandat karny, a zarządzeniem pokon-

trolnym zobligowano Spółkę do usunięcia uchybień. 

 

„ EDA” Spółka Jawna Anna Dorobisz, Edward Dorobisz   ul. Akacjowa 40    w Nowej Soli 

W maju 2010 r. przeprowadzono w firmie planową kontrolę problemową w zakresie realizacji 

zarządzenia pokontrolnego z dnia 31.03.2009 r., znak: WI.4022-31/09. Kontrola wykazała, 

że powyższe zarządzenie Spółka wykonała w całości. Kontrola nie wykazała uchybień. 

 

Funai Electric Europe Sp. z o. o., ul. Inżynierska 1 w Nowej Soli 

Kontrola przeprowadzona została w dniach 19.11 i 03.12.2010 r. i dotyczyła przestrzegania 

przepisów z zakresu ochrony środowiska dot. ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 79 poz. 666) oraz sprawdzenie realizacji zarządzenia pokontrolnego. 

Kontrolowany podmiot wywiązuje się z obowiązków wprowadzającego baterie i akumulatory 

na terytorium Polski zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach. Nie stwierdzono żadnych 

nieprawidłowości w związku z obowiązkami wynikającymi z ww. zakresu. 

Nałożono mandat karny na Prezesa Zarządu, z tytułu nie poinformowania WIOŚ w Zielonej Gó-

rze o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego wydanego w dniu 19.05.2009 r.  

 

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

Kontrola instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizo-

wanej w Kiełczu na działce nr 496/6 obręb Kiełcz, gmina Nowa Sól polegała na sprawdzeniu 
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poprawności funkcjonowania instalacji IPPC w zakresie przepisów dot. ochrony środowiska, 

w tym sprawdzeniu wykonania zarządzenia pokontrolnego. Sprawdzono wyniki monitoringu 

dotyczące lat 2008 i 2009 r., które zostały przekazane Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze. Przesłane wyniki obejmowały monitoring: wód podziemnych, 

wód odciekowych, badania osiadania powierzchni składowiska, badania struktury i składu masy 

składowiska, pomiary gazu składowiskowego, pomiar emisji hałasu do środowiska, opadów at-

mosferycznych, odpadów, ilości ujmowanej wody oraz ścieków. 

Zakład wykonał wszystkie zalecenia zarządzenia pokontrolnego z dnia 19 grudnia 2008 r. 

znak: WI.4022-134/08. 

Sprawdzono wnoszenie oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych 

przez zakład z tytułu: spalania paliw w silnikach spalinowych oraz składowania odpadów. 

Sprawdzono zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospoda-

rowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych 

odpadów przedkładanych do Marszałka Województwa Lubuskiego. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Gospodarstwo Rolne GROLDER Sp. z o.o. Ferma Trzody Chlewnej, 67-112 Siedlisko, Bo-

rowiec PGR 6 

Kontrola problemowa instalacji do intensywnego chowu trzody chlewnej więcej niż 2000 

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

w Borowcu. 

Kontrola obejmowała sprawdzenie postępowania z nawozem naturalnym wytwarzanym na te-

renie fermy trzody chlewnej w Borowcu, na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu. 

Na dzień przeprowadzanej kontroli zakończono nawożenie pół na okres: Jesień 2010 r. Na 

gruntach ornych gospodarstwa zgodnie z planem nawożenia nawieziono gnojowicę w ilości ok. 

15 m3/ha. Zatwierdzony plan nawożenia przewiduje dodatkowo na wiosnę 2011 nawiezienie pól 

gospodarstwa w ilości 35 m3/ha. Całkowita ilość gnojowicy jaka w jednym sezonie rolniczym 

(nawozowym: jesień-wiosna) zostanie zagospodarowana na gruntach rolnych gospodarstwa wy-

niesie ok. 15 tys. m3. Pojemność lagun wynosi 2 x 8000 m3 i zapewnia nagromadzenie gnojowi-

cy z całego roku.  

Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień w zakresie przestrzegania przepisów ustawy 

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

 Kontrola (planowa, problemowa, kampanijna) przeprowadzona została w dniach od 19 lipca 

do 3 sierpnia 2010 r. w ramach cyklu kontrolnego podmiotów prowadzących odzysk 

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zago-

spodarowania odpadów ulegających biodegradacji. W jej wyniku stwierdzono, że w roku 2009 

Spółka przekroczyła dopuszczalne ilości odpadów poddawanych odzyskowi oraz wytwarzanych 

w wyniku eksploatacji sortowni odpadów, określone w decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 

23 lipca 2009 r. znak: BŚ.XIV.7647-41/09.  

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę do jego usunięcia. Spółka uzyskała zmianę 

pozwolenia – decyzja Starosty Nowosolskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. znak: BŚ.XIV.7647-

25/10. 

Analiza warunków zaktualizowanego pozwolenia wskazywała jednakże na możliwość po-

nownego ich przekroczenia w roku 2010, przy zachowaniu analogicznych warunków pracy in-

stalacji. W związku z powyższym, kolejnym zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę 

do przestrzegania warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku, 

zbierania i transportu odpadów – decyzja Starosty Nowosolskiego z dnia 23 lipca 2009 r. znak: 

BŚ.XIV.7647-41/09, zmieniona decyzją z dnia 15 czerwca 2010 r. znak: BŚ.XIV.7647-25/10. 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli 

W dniu 11 marca 2010 r. przeprowadzona została planowa, problemowa kontrola, której ce-

lem była ocena terminowości i kompletności wykonanych badań automonitoringowych przeka-

zanych do tut. Inspektoratu. W jej wyniku stwierdzono błąd w przedstawionym sprawozdaniu, 

polegający na nie wpisaniu danych dot. certyfikatu akredytacji laboratorium wykonującego 

przedmiotowe badania w IV kwartale 2009 r. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę 

do podawania wszystkich wymaganych informacji, zgodnie z obowiązującymi wzorami prezen-

tacji wyników. 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MOBIL-POLEN, Ratownictwo Drogowe Paweł 

Kaczmarek, ul. Żagańska 24 w  Kożuchowie – stacja demontażu pojazdów 

Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w lipcu 2010 r. dotyczyła sprawdzenia 

wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wyco-

fanych z eksploatacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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AUTO-PROFI Ryszard Mi śko ul. Słoneczna 8, 67-415 Kolsko – stacja demontażu pojazdów 

Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 17.06.2010 r. dotyczyła spraw-

dzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Rejowie, 67-124 Nowe Miasteczko 

– stacja demontażu pojazdów 

Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 14.06.2010 r. dotyczyła spraw-

dzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji w Rejowie. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

„NOWIMET” S.C. Paweł Chrzanowski, Wojciech Chrzanowski, ul. Limanowskiego 5 

67-120 Kożuchów – stacja demontażu pojazdów 

Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona we wrześniu 2010 r. dotyczyła spraw-

dzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji w Kożuchowie przy ul Dworcowej. Nie stwierdzono nieprawidłowo-

ści. 

 

„Wacek” Wacław Szczerek, ul. Wrocławska 20 w Nowej Soli 

Kontrola planowa kompleksowa, przeprowadzona została w styczniu 2010 r.  

Firma „Wacek” zlokalizowana jest w Nowej Soli przy ulicy Wrocławskiej 20 (teren byłej Fa-

bryki Nici ODRA). Prowadzi działalność w zakresie produkcji figur ogrodowych, lamp oraz 

obrazów z żywicy i gipsu.  

Woda na potrzeby zakładu pobierana jest z wodociągu miejskiego. Zamontowane jest urzą-

dzenie pomiarowe pobieranej wody na cele zakładu, prowadzony jest rejestr odczytów wodo-

mierzowych. Ścieki powstałe na terenie zakładu odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Fir-

ma posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, oraz prowadzi ewidencję 

odpadów.  

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

− brak zbiorczych sprawozdań z ilości wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarowa-

nia nimi.  

W związku z powyższym zakład został zobowiązany zarządzeniem pokontrolnym do 

wyeliminowania nieprawidłowości.  
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„IBM-Pack”, ul. Wrocławska 20 w Nowej Soli  

Kontrola planowa kompleksowa, przeprowadzona została w marcu 2010 r.  

Firma IBM-PACK prowadzi działalność w zakresie produkcji opakowań z tektury falistej. 

Pomieszczenia zajmowane przez IBK-PACK dzierżawione są od firmy „MEGA” Sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 20 Nowa Sól. 

Woda na potrzeby zakładu pobierana jest z wodociągu miejskiego. Zamontowane jest urzą-

dzenie pomiarowe pobieranej wody na cele zakładu, prowadzony jest rejestr odczytów wodo-

mierzowych. Ścieki powstałe w węźle sanitarnym zlokalizowanym w budynku odprowadzane są 

do kanalizacji miejskiej.  

Wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości:   

− brak ewidencji odpadów innych niż niebezpieczne; 

− nie przedłożono informacji o wytworzonych odpadach do 100 kg/rok odpadów niebez-

piecznych, lub powyżej 5 ton/rok innych niż niebezpieczne; 

− nie przedłożono sprawozdania o ilości opakowań wprowadzanych na rynek krajowy oraz 

opakowań wywiezionych za granicę; 

− nie wnosi się opłat do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze z tytułu korzystania 

ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. 

W związku z powyższym pouczono właściciela firmy i wydano zarządzenie pokontrolne 

w celu wyeliminowania nieprawidłowości. 

 

Bar gastronomiczny „Sutu”, ul. 1-go Maja 7 w Nowej Soli 

Kontrola interwencyjna przeprowadzona została w dniu 01.03.2010 r. Bar „SUTU” . 

Przedmiotem kontroli była kwestia wycieków ścieków ze zbiornika bezodpływowego na-

leżącego do „SUTU”. W wyniku kontroli stwierdzono wypływ ścieków na powierzchnię terenu, 

co powodowało zagrożenie dla środowiska i uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. 

W związku z powyższym pouczono właścicielkę oraz wydano zarządzenie pokontrolne nakazu-

jące zapewnienie sprawnego działania posiadanej instalacji i przyłącza kanalizacyjnego w celu 

wyeliminowania wycieków ścieków na powierzchnię ziemi.  

 

Export – Import Jolanta Czubik,  ul. Kraszewskiego 8/2  w Kożuchowie 

Kontrola interwencyjna dotycząca nieprawidłowego składowania opon przeprowadzona zo-

stała w dniu 05.03.2010 r.  

Firma prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej opon używanych. W wyniku kon-

troli ustalono, że firma wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy obejmującej tej 
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rodzaj działalności. A kwestia dotycząca przedmiotu kontroli, tj. składowania opon na po-

wierzchni terenu nie została uznana jako nieprawidłowość, gdyż opony magazynowane przez 

właścicielkę firmy nie są traktowane jako odpad, lecz jako produkt nadający się do powtórnego 

użycia.  

 

P.P.H.U. „Eko-Dom”, ul. Grobla 3 w Nowej Soli 

Kontrola interwencyjna przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji za-

nieczyszczeń do powietrza z dwóch wentylatorów przeprowadzono 9.06.2010 r.  

Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji okleiny meblowej „tetefol”. Podczas prze-

prowadzania kontroli firma nie prowadziła produkcji. Wentylatory są wyłączone z użytkowania 

(odłączone zasilanie elektryczne).  

 

Melaco Sp. z o.o., ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól  

Kontrola problemowa planowa przeprowadzona została 20.07 i 10.08.2010 r. Obejmowała 

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska dotyczących emisji hałasu do środowiska. 

Prowadzi działalność w zakresie produkcji elementów meblowych z płyt drewnopochodnych. 

Główne źródła hałasu na terenie zakładu: 

− układ odpylania (3 wentylatory, filtry workowe, silos) 

− hala produkcyjna (produkcja elementów meblowych – obróbka ze skrawaniem, prasy). 

Melaco Sp. z o.o. posiada decyzję Starosty Nowosolskiego z dnia 9.04.2010 r. znak: 

BŚ.XIV.7648-1/09 o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego przez zakład do środowiska.   

W związku z ww. decyzją Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

wykonał w dniu 20.07.2010 r. sprawdzające pomiary emisji hałasu do środowiska w  porze 

dziennej podczas pracy zakładu. Pomiar został przeprowadzony na granicy terenu prawnie chro-

nionego, tj. przy posesji prywatnej zlokalizowanej w Nowej Soli przy ulicy Głogowskiej 78A. 

Podczas wykonywania pomiarów kontrolnych w zakładzie odbywała się produkcja elementów 

meblowych oraz pracował 1 wentylator (głównego układu odpylania).  

Równoważny poziom zmierzonego hałasu wyniósł  57,1 dB.  

W decyzji Starosty Nowosolskiego o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do śro-

dowiska określono poziom hałasu dla pory dziennej na poziomie 50 dB. W związku z powyż-

szym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu o 7,1 dB.  

W dniu 2.08.2010 r. WIOŚ w Zielonej Górze wystosował pismo do Melaco Sp. z o.o. z in-

formacją o  wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary 

pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska w 
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porze dziennej, określonego decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 9.04.2010 r., znak: 

BŚ.XIV.7648-1/09.  

 

Zakłady Jajczarskie „OVOPOL” Sp. z o.o.,   ul. Wojska Polskiego 39 w Nowej Soli 

Planową kontrolę problemową w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska 

przeprowadzono 26.07 i 18.08.2010 r. 

Firma OVOPOL Sp. z o.o. jest producentem wyrobów jajczarskich. 

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− brak decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

− nie złożono rocznych sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów i sposobu postępowania 

z nimi przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego, 

− nie złożono w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli informacji o wytwarzanych odpadach 

oraz o sposobach gospodarowania nimi 

W związku z powyższym nałożono mandat karny, wydano zarządzenie pokontrolne oraz wy-

dano 2 decyzje administracyjne nakładające na zakład kary pieniężne.  

 

OBRÓT SUROWCAMI WTÓRNYMI Władysław Jan Marszałek, P l. Solny 1 w Nowej Soli 

Kontrola problemowa nieplanowa przeprowadzona została 17.08 i 06.09.2010 r. 

Firma OBRÓT SUROWCAMI WTÓRNYMI posiada wpis do ewidencji działalności gospo-

darczej i zajmuje się skupem surowców wtórnych tj. makulatura, złom stalowy i kolorowy. Data 

rozpoczęcia działalności – 22.03.2010 r. Działalność prowadzona była w obiekcie dzierżawio-

nym od Przedsiębiorstwa Gospodarczego „AFRA” Marek Wojczak na podstawie umowy najmu 

zawartej w dniu 29.05.2010 r. 

Do dnia zakończenia kontroli firma nie uzyskała zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie zbierania lub transportu odpadów od Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.  

W związku z powyższym wydana została decyzja wstrzymująca eksploatację instalacji. Za-

kład od powyższej decyzji wniósł odwołanie do GIOŚ. Decyzja została uchylona.  

 

Biuro Marketingu i Handlu Zagranicznego „Pamar”, ul . Zielonogórska 63A w Nowej Soli 

Kontrola problemowa planowa przeprowadzona została we wrześniu 2010 r. w zakresie prze-

strzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących nadzoru rynku. 

 Podczas czynności kontrolnych sprawdzano oznakowanie na opakowaniach. Kontrola nie 

wykazała nieprawidłowości. Skontrolowane opakowania posiadały prawidłowe oznakowania. 
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Zakład Usługowo-Handlowy „ARTEX”, ul. Głogowska 52 w Nowej Soli 

Kontrola problemowa planowa przeprowadzona została we wrześniu 2010 r. w zakresie prze-

strzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących nadzoru rynku. 

Kontroli poddano następujące urządzenia: Agregat prądotwórczy FH 2001 firmy FOGO – 

urządzenie podlegające ograniczeniu emisji hałasu oraz pilarkę łańcuchową 936 marki OLEO-

MAC – urządzenie podlegające tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej.  

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano oznakowanie na urządzeniach oraz analizowano 

dokumentację techniczną dotyczącą w/w urządzeń.  

Kontrola oznakowania nie wykazała nieprawidłowości – na obydwu skontrolowanych urzą-

dzeniach umieszczony był symbol CE, oraz oznakowanie Lwa (gwarantowany poziom mocy aku-

stycznej).  

Agregat  prądotwórczy FH 2001 nie przekracza dopuszczalnej wartości gwarantowanego po-

ziomu mocy akustycznej, która wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki  w sprawie zasadni-

czych wymagań  dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska wynosi 98+lg Pel  dla urządzeń o mocy 2<Pel ≤10 kW. 

Kontrola deklaracji zgodności dołączonej do urządzeń również nie wykazała nieprawidłowo-

ści.  W deklaracji zgodności WE znajdowały się wszystkie punkty wymienione w Rozporządze-

niu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GBW Gawron-Bednarz S.J. ul. Przyszłości 3 w 

Nowej Soli  

Kontrola problemowa planowa w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska 

przeprowadzona została 25.10 i 19.11.2010 r. 

Firma „GBW” S.J. Gawron-Bednarz zajmuje się produkcją wyrobów dekoracyjnych z żywicy 

poliestrowej. Zakład zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Nowej Soli przy ulicy 

Przyszłości 3.  

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− brak rocznych sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów i sposobu postępowania z 

nimi przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 

− brak ewidencji opakowań wywiezionych za granicę, 

− nie wywiązywanie się z obowiązku składania rocznych sprawozdań OPAK-3 do Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 

− brak umowy na wywóz nieczystości płynnych. 
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W związku z powyższym zastosowano pouczenie, nałożono mandat karny oraz wydano za-

rządzenie pokontrolne. 

 

 „AVIS” Michał Pieczykolan ul. Konopnickiej 2 Modrz yca 67-106 Otyń, 

Zakład produkcyjny ul. Kaczkowskiego 3 w Nowej Soli  

Kontrola problemowa planowa przeprowadzona została 05.11 i 03.12.2010 r. 

Firma „AVIS” Michał Pieczykolan zajmuje się produkcją wyrobów dekoracyjnych z żywicy 

poliestrowej. Zakład zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Nowej Soli przy ulicy 

Kaczkowskiego 3. Obiekty, w których prowadzona jest działalność dzierżawione są od firmy 

Wynajem Pomieszczeń oraz Gruntów Iwona Posadowska.  

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− brak rocznych sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów i sposobu postępowania 

z nimi przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 

− nie naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, 

− nie wywiązywanie się z obowiązku składania rocznych sprawozdań OPAK-3 do Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 

− prowadzenie ewidencji tylko dla części odpadów wytworzonych na terenie zakładu.  

W związku z powyższym zastosowano pouczenie, nałożono mandat karny, oraz wydano zarzą-

dzenie pokontrolne. 

 

„Technochem” S.C. Produkcja Eksport-Import Zbigniew Nenycz, Konrad Nenycz, Stefan 

Zieliński, Paweł Zieliński ul. Przyszłości 15 w Nowej Soli 

Kontrola problemowa planowa przeprowadzona została 31.11 i 21.12.2010 r. 

Firma „Technochem” S.C. zajmuje się produkcją wyrobów z żywicy poliestrowej, głównie 

ślizgawek dla dzieci oraz ścian wspinaczkowych.  

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− brak rocznych sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów i sposobu postępowania z 

nimi przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 

− nie wywiązywanie się z obowiązku składania rocznych sprawozdań OPAK-3 do Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 

− nie naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, 

− brak uregulowanej strony formalno-prawnej w zakresie emisji zanieczyszczeń do powie-

rza z hali laminowania. 
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W związku z powyższym zastosowano pouczenie, nałożono mandat karny oraz wydano za-

rządzenie pokontrolne. 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Nika”,  ul. Przyszłości 15 w Nowej Soli 

Kontrolę problemową planową przeprowadzono 07.12 i 21.12.2010 r. 

Firma „Nika” zajmuje się sprzedażą wyrobów chemicznych stosowanych do produkcji figur 

dekoracyjnych. Obiekty, w których prowadzona jest działalność dzierżawione są od firmy NOR-

MA Sp. z o.o.  

W wyniku kontroli stwierdzono brak rejestru ilości pobieranej z ujęcia wody, brak zamonto-

wanego w studni wodomierza. 

W związku z powyższym zastosowano pouczenie oraz wydano zarządzenie pokontrolne.  

 

„Welt Plastik ” Krzysztof Fitas, ul. Ciepielowska 9 w Nowej Soli 

Kontrola problemowa planowa przeprowadzona została 21.12 i 29.12.2010 r. 

Firma „Welt Plastik ” Krzysztof Fitas zajmuje się produkcją wyrobów dekoracyjnych z żywi-

cy poliestrowej. Zakład zlokalizowany jest w Nowej Soli przy ulicy Ciepielowskiej 9.  

Obiekty, w których prowadzona jest działalność są własnością firmy. Firma posiada maga-

zyn przy ul. Kaczkowskiego 3 w Nowej Soli, który jest dzierżawiony.  

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− brak rocznych sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów i sposobu postępowania z 

nimi, 

− nie wywiązywanie się z obowiązku składania rocznych sprawozdań OPAK-3,  

− nie naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, 

− nieuregulowana strona formalno-prawna w zakresie emisji zanieczyszczeń do powierza,  

− brak ewidencji odpadów wytwarzanych na terenie zakładu. 

W związku z powyższym zastosowano pouczenie, nałożono mandat karny oraz wydano za-

rządzenie pokontrolne. 

 

Auto Naprawa Tomasz Dubaniowski, ul. Krzywoustego 1, 67-100 Nowa Sól  

Kontrola została przeprowadzona we wrześniu 2010 r. w związku ze skargą. 

Pan Tomasz Dubaniowski prowadzi działalność związaną z blacharstwem i lakiernictwem po-

jazdowym od roku 1998.  

W działalności usługowej związanej z blacharstwem samochodowym źródłem hałasu są takie 

urządzenia jak: szlifierka oscylacyjna, szlifierka ścienna, szlifierka ręczna kątowa, spawanie, 
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oraz narzędzia ręczne takie jak młot i kowadło. W trakcie kontroli dokonano pomiaru hałasu 

przenikającego do środowiska. Badanie nie wykazało przekroczenia dopuszczalnych norm. 

 

Expert – Pranie Czyszczenie Wileta Gołuszko, ul. Krzywoustego 5  w Nowej Soli 

Kontrola została przeprowadzona we wrześniu 2010 r. w związku z wnioskiem o interwencję. 

Pani Wioleta Gołuszko prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi czyszczenia dy-

wanów i tapicerki samochodowej. Prace odbywają się w dzierżawionym garażu oraz na podjeź-

dzie przy posesji na ul. Krzywoustego 5 w Nowej Soli. W działalności źródłem hałasu jest odku-

rzacz piorący. W trakcie kontroli dokonano pomiaru hałasu przenikającego do środowiska. Ba-

danie nie wykazało przekroczenia dopuszczalnych norm. Wytwarzana jest niewielka ilość odpa-

dów komunalnych. 

 

Zakład Ogólnobudowlany „3P” Handel i Usługi Janusz Porębski ul. Krzywoustego 2 w Nowej Soli 

Kontrola została przeprowadzona we wrześniu 2010 r. w związku z prośbą o interwencję. 

Pan Janusz Porębski od 1996 r. prowadzi działalność gospodarczą związaną z wymianą okien. 

Usługi stolarskie wykonywane są u klienta. Prowadzona jest zarówno sprzedaż jak i montaż. 

Okna nie są produkowane a jedynie kupowane gotowe z hurtowni. W trakcie działalności wy-

twarzany jest odpad gruzu z remontów i demontażu starych okien. 

Zakład posiada uregulowaną stronę formalno-prawną gospodarki odpadami. 

 

Gospodarstwo Drobiarskie Mariusz Bugaj, Drwalewice, 67-120 Kożuchów 

Kontrola przeprowadzona została w okresie maj/czerwiec 2010. Gospodarstwo posiada po-

zwolenie zintegrowane (chów i hodowla drobiu powyżej 40.000 stanowisk) i zajmuje się hodow-

lą kur niosek. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących sprawoz-

dawczości PRTR (Krajowy Rejestr Uwalania i Transferu Zanieczyszczeń).  

Podczas kontroli ustalono, że Gospodarstwo zobowiązane było do przesłania sprawozdania 

PRTR za rok 2009 z wykazanym transferem odpadów innych niż niebezpieczne w granicach 

kraju. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Następ-

nie wymierzono karę. Początkowo GIOŚ wydał decyzję podtrzymującą karę pieniężną, następ-

nie, z uwagi na brak dowodów, wydana została decyzja uchylająca karę. 

 

NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., ul. Inżynierska 4 w Nowej Soli 

Kontrola przeprowadzona została w czerwcu 2010 r. Zakład zajmuje się produkcją przekładni 

zębatych oraz obróbką metali. W związku z prowadzeniem ww. działalności Zakład wprowadza 
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do powietrza zanieczyszczenia, w tym lotne związki organiczne. Celem kontroli było 

sprawdzenie zastosowania się do posiadanej decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza, w tym redukcji emisji lotnych związków organicznych. Podczas kontroli ustalono, że 

prowadzona polityka w zakresie emisji do powietrza prowadzona jest w sposób prawidłowy i 

zgodny z posiadaną decyzją. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Ferma Drobiu Kinga Firlej-G ąsiorowska; ul. Markiewiczowej 11, Niedoradz, 67-106 Otyń 

Kontrola przeprowadzona została w marcu 2010. Ferma posiada pozwolenie zintegrowane 

(chów i hodowla drobiu powyżej 40.000 stanowisk) i zajmuje się hodowlą kur niosek.  

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących sprawozdawczości 

PRTR (Krajowy Rejestr Uwalania i Transferu Zanieczyszczeń). Podczas kontroli ustalono, że 

Ferma sporządza sprawozdania PRTR, prowadzi obliczenia zgodnie ze stanem faktycznym i w 

prawidłowy sposób przedstawia wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu. Nie stwierdzono nie-

prawidłowości. 

 

Ferma Drobiu Wierzbnica Halina Idziaszek; ul. Młyńska 1/2; 67-115 Bytom Odrzański 

Kontrola przeprowadzona została w marcu 2010 r. Ferma posiada pozwolenie zintegrowane 

(chów i hodowla drobiu powyżej 40.000 stanowisk) i zajmuje się hodowlą brojlerów. Celem 

kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących sprawozdawczości PRTR 

(Krajowy Rejestr Uwalania i Transferu Zanieczyszczeń). Podczas kontroli ustalono, że Ferma 

sporządza sprawozdania PRTR, prowadzi obliczenia zgodnie ze stanem faktycznym i w prawi-

dłowy sposób przedstawia wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu. Nie stwierdzono nieprawi-

dłowości. 

 

Fermy Drobiu Woźniak, Żylice 35a, 63-900 Rawicz  

- Ferma w Lubieszowie, Lubieszów 106, 67-100 Nowa Sól 

Kontrola przeprowadzona została w marcu 2010 r. Ferma posiada pozwolenie zintegrowane 

(chów i hodowla drobiu powyżej 40.000 stanowisk) i zajmuje się hodowlą niosek. Celem kontro-

li było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących sprawozdawczości PRTR (Krajowy 

Rejestr Uwalania i Transferu Zanieczyszczeń). Podczas kontroli ustalono, że Ferma sporządza 

sprawozdania PRTR, prowadzi obliczenia zgodnie ze stanem faktycznym i w prawidłowy spo-

sób przedstawia wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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Gospodarstwo Drobiarskie Dominik Bugaj, Tarnów Bycki 20,  67-115 Bytom Odrzański 

Kontrola przeprowadzona została w maju 2010 r. Gospodarstwo posiada pozwolenie zinte-

growane (chów i hodowla drobiu powyżej 40.000 stanowisk) i zajmuje się hodowlą niosek. Ce-

lem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących sprawozdawczości PRTR 

(Krajowy Rejestr Uwalania i Transferu Zanieczyszczeń). Podczas kontroli ustalono, że Gospo-

darstwo nieterminowo przesłało sprawozdanie PRTR. Sprawozdanie jednak nie przedstawiało 

żadnych przekroczeń dopuszczalnych wartości progowych, w związku z czym kontrolowany 

podmiot pouczono. 

 

Gospodarstwo Drobiarskie Stanisław Bugaj, ul. E. Orzeszkowej 22, Modrzyca, 67-106 Otyń 

Kontrola przeprowadzona została w miesiącu maju 2010. Gospodarstwo posiada pozwolenie 

zintegrowane (chów i hodowla drobiu powyżej 40.000 stanowisk) i zajmuje się hodowlą niosek. 

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących sprawozdawczości 

PRTR (Krajowy Rejestr Uwalania i Transferu Zanieczyszczeń). Podczas kontroli ustalono, 

że Gospodarstwo nieterminowo przesłało sprawozdanie PRTR. Sprawozdanie jednak nie przed-

stawiało żadnych przekroczeń dopuszczalnych wartości progowych, w związku z czym kontro-

lowany podmiot pouczono. 

 

„KRAS-BUD’” s.c.,  ul. Wrocławska 20 w Nowej Soli 

Kontrola przeprowadzona została w sierpniu 2010 r. Zakład zajmuje się produkcją figur deko-

racyjnych (odlewanie i malowanie figur). W związku z prowadzeniem ww. działalności Zakład 

wprowadza do powietrza zanieczyszczenia. Celem kontroli było sprawdzenie zastosowania się 

do posiadanej decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz sprawdzenie popraw-

ności prowadzonej gospodarki odpadami. Podczas kontroli ustalono, że prowadzona polityka 

w zakresie emisji do powietrza prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodny z posiadaną de-

cyzją. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Zakład jest również wytwórcą kilku 

rodzajów odpadów. Odbiorcy odpadów zapewnieni są na podstawie posiadanych umów, ewi-

dencja i sprawozdawczość prowadzone są w sposób prawidłowy.  

 

Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Jarosław i Małgorzata Spychała, Nowe Żabno 5a,  67-100 Nowa Sól 

Kontrola przeprowadzona miała zostać w miesiącu sierpniu 2010 r. Gospodarstwo posiadało 

pozwolenie zintegrowane (chów i hodowla drobiu powyżej 40.000 stanowisk) i zajmowało się 

hodowlą niosek. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących spra-

wozdawczości PRTR (Krajowy Rejestr Uwalania i Transferu Zanieczyszczeń). Podczas wyjazdu 
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terenowego ustalono, że Powiatowy Lekarz Weterynarii decyzją z dnia 26.11.2008 r. , znak: 

PLW 0804-6216-10-1-5/2008 uznał stada towarowe drobiu zasiedlające fermę za zakażone pa-

łeczkami Salmonella enteritidis. Według uzyskanych informacji ustalono, że drób poddany zo-

stał ubojowi. Gospodarstwu odmówiono wypłaty odszkodowania, co w konsekwencji skutkowa-

ło zaprzestaniem produkcji ze względów ekonomicznych. Sporządzono notatkę służbową. 

 

GEDIA Poland ASSEMBLY Sp. z o.o. w Nowej Soli,  ul. Przemysłowa 7  

Kontrolę  przeprowadzono w dniach: 2 i 29 września 2010 r.  

Zakład produkuje części do samochodów osobowych. Jest zlokalizowany w Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Główne procesy technologiczne to zgrzewanie 

i spawanie elementów stalowych ocynkowanych z zastosowaniem robotów spawalniczo-

zgrzewających oraz zgrzewarek garbowych. 

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowią: kocioł gazowy o mocy 115 KW, 18 na-

grzewnic gazowych o mocy 77 kW każda, procesy spawania i zgrzewania (47 stanowisk) z od-

ciągami do wspólnego kolektora. Instalacja technologiczna wyposażona jest w filtr: MAX DF 

Nedermann o skuteczności 99,8 %. Zanieczyszczenia z procesów technologicznych emitowane 

są do środowiska jedynie w okresie letnim, zimą oczyszczone powietrze zawracane jest do hali. 

Emisję substancji zanieczyszczających do powietrza z instalacji reguluje zgłoszenie eksplo-

atacji instalacji z dnia 12 marca 2010 r., które zostało przyjęte przez Starostwo Powiatowe 

w Nowej Soli pismem z dnia 7 kwietnia 2010 r. znak: BŚ.XIV.7644-3/10. 

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

dzane są do kanalizacji miejskiej na podstawie umowy zawartej z Miejskim Zakładem Gospo-

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

Wody opadowe i roztopowe z dachów i dróg odprowadzane są poprzez separator i osadnik do 

rzeki Czarna Stróżka na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę No-

wosolskiego z dnia 15 marca 2010 r. znak: BŚ.XII.6223-7/10.  

Stronę formalno-prawną w zakresie gospodarki odpadami reguluje decyzja Starosty Nowo-

solskiego z dnia 28 października 2009 r. znak: BŚ.XIV.7647-60/09 udzielająca pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów z terminem ważności: 1 października 2019 r. Gospodarka odpadami pro-

wadzona jest prawidłowo, jednak zakład wytworzył w 2010 r. większą ilość odpadu o kodzie 12 

01 21 (zużyte materiały szlifierskie) niż określona w w/w pozwoleniu wydano zarządzenie po-

kontrolne nakazujące zaktualizowanie pozwolenia. 
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JOST POLSKA Sp. z o.o.  w Nowej Soli, ul. Motoryzacyjna 6 

Kontrolę przeprowadzono w terminie:  26.10. – 26.11. 2010 r.  

Zakład jest zlokalizowany w podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Zakład zajmuje się produkcją części do sprzęgieł siodłowych, dyszli i części do nóg podporo-

wych dla samochodów ciężarowych. Produkty są przeznaczone na eksport. 

Główne procesy technologiczne to: obróbka mechaniczna blach i profili z wykorzystaniem pił, 

pras różnego rodzaju, itp., spawanie, czyszczenie, pasywacja, powlekanie powierzchni: malowa-

nie kataforetyczne, malowanie natryskowe (w trakcie kontroli trwał rozruch tego procesu) i 

proszkowe (do czasu zakończenia kontroli - nie stosowane). 

W zakładzie znajdują się następujące źródła emisji substancji zanieczyszczających do powie-

trza:  

− automatyczna linia odtłuszczania i oczyszczania powierzchni (odtłuszczanie natryskowe i 

zanurzeniowe, płukanie, aktywacja, fosforanowanie cynkowe, pasywacja):  

− automatyczna linia malowania kataforetycznego 

− kabina lakiernicza (mokra):  

− energetyczne: kotły i promienniki gazowe o łącznej mocy 3, 8475 MW. 

Do odpylania zanieczyszczonego powietrza z procesu spawania i z odciągów stanowisk obrabia-

rek zastosowano dwa odpylacze typu ULMATECW. Odpylone powietrze zawracane jest do hali. 

Emisję substancji zanieczyszczających do powietrza z instalacji regulują: 

− decyzja Starosty Nowosolskiego znak: BŚ.XIV.7647-6/09 z dnia 4 marca 2009 r. udzie-

lające pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; 

− zgłoszenie eksploatacji instalacji energetycznych z dnia 5 lutego 2009 r. które zostało 

przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli pismem z dnia 25 maja 2019 r. znak: 

BŚ.XII.7644-6/09. 

W związku z tym, że powstały nowe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza (np. kabina la-

kierowania natryskowego), zakład pismem z dnia 4 października 2010 r. złożył wniosek o zmia-

nę w/w pozwolenia. 

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

dzane są do kanalizacji miejskiej na podstawie umowy zawartej z Miejskim Zakładem Gospo-

darki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli. Zakład zużywa około 500 m3 wody na miesiąc, z 

tego około 30% (150 m3) zużywane jest na cele socjalne załogi,  65% (około 320 m3) - na cele 

technologiczne, a około 5% – na sprzątanie zakładu. 

Ścieki (zużyte kąpiele) powstające w instalacji katalitycznego pokrywania powierzchni meta-

lu (KTL) są poddawane podczyszczaniu. Ścieki poddawane są mieszaniu, neutralizacji, chłodze-
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niu, zagęszczaniu na prasie filtracyjnej. Zneutralizowane ścieki odprowadzane są do kanalizacji 

miejskiej.  

Stronę formalno-prawną w zakresie gospodarki odpadami reguluje decyzja Starosty Nowosol-

skiego z dnia 19 lutego 2009 r. znak: BŚ.XIV.7647-6/09 udzielająca pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów. 

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: 

− brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

− nieprowadzenie prawidłowej ewidencji części wytwarzanych odpadów;  

− niezłożenie Marszałkowi Województwa Lubuskiego zbiorczego zestawienia danych o ro-

dzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi w 2009 roku oraz  spra-

wozdania OPAK-3 o masie wywiezionych za granicę opakowań za rok 2009. 

W związku z powyższym pouczono Pełnomocnika właścicieli, a po zakończeniu kontroli wyda-

no zarządzenie pokontrolne. 

 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu, Oddział Lubuski w Żaganiu,  

kotłownia K-1031 w Nowej Soli, ul. Staszica 4a 

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 17 i 30 grudnia 2010 r. 

Strona formalno-prawna emisji zanieczyszczeń do powietrza jest uregulowana. 

Zakład realizuje prawidłowo obowiązek prowadzenia pomiarów emisji dwa razy w roku. Po-

miary wykonane w 2009 r.  i 2010 r. nie wykazały przekroczeń emisji dopuszczalnej.  

W trakcie kontroli w dniu 17.12.2010 r. Inspektorat wykonał pomiary emisji pyłu, dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla z kotła WR 10 nr 4. Nie stwierdzono przekroczeń warto-

ści stężeń dopuszczalnych określonych w pozwoleniu na emisję, tj. w decyzji Starosty Nowosol-

skiego z dnia 21.01.2005 r. znak: OŚ.7644-9/2004/992 udzielającej pozwolenia na wprowadza-

nie gazów i pyłów do powietrza z instalacji kotłownia Zatorze, z późn. zm.). 

Nie stwierdzono uchybień w zakresie gospodarki odpadami: zakład posiada uregulowaną 

stronę formalno-prawną, prowadzi ewidencję wytwarzanych odpadów, składa sprawozdania 

Urzędowi Marszałkowskiemu w Zielonej Górze.  

W związku z tym, że zakład nie przekazywał wyników własnych pomiarów do WIOŚ w wy-

maganym terminie wydano zarządzenie pokontrolne. 
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RWE POLSKA Contracting Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30 

kotłownia w Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3 a  

Kontrolę przeprowadzono w terminie: 23.11.2010 r. – 21.12.2010 r. 

Kotłownia produkuje energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w. pobliskiego osiedla mieszkanio-

wego i odbiorców przemysłowych. 

W trakcie kontroli w dniu 23.11.br. Inspektorat wykonał pomiary emisji pyłu, dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu i tlenku węgla z kotła WLM 2,5. Nie stwierdzono przekroczeń wartości do-

puszczalnych emisji w/w gazów określonych w pozwoleniu na emisję wydanego decyzją Staro-

sty Nowosolskiego z dnia 14.12.2005 r. znak: OŚ.7644-29/2005/1425/3 z późn. zm. 

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: 

− zły stan techniczny jednego z emitorów (emitor E3), 

− nieterminowe przedkładanie wyników własnych pomiarów emisji. 

W związku z powyższym wydano zarządzenie pokontrolne. 

 

Ponadto przeprowadzono kontrolę PPHU AGROPOL w Nowej Soli i Sklepu Ogrodniczo – 

Nasiennego przy ulicy 1 Maja w Nowej Soli w celu wydania zaświadczenia dot. obrotu środ-

kami ochrony roślin a także odebrano inwestycję „Budowa silosów i utwardzenie terenu beto-

nem” w Wytwórni Pasz „SOLPASZ”  w Nowej Soli.  

 

3. Gospodarka wodno-ściekowa  

Podobnie jak w całym województwie, także w powiecie nowosolskim występuje problem 

braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  

Wg danych statystycznych, na koniec 2009 r. długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 

terenie województwa lubuskiego (bez przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych) 

wynosiła odpowiednio: 6143,1 km i 2565,1 km. Długość sieci wodociągowej w powiecie nowo-

solskim wynosiła 475,9 km (na koniec 2008 r.: 472,0 km), natomiast długość sieci kanalizacyj-

nej – 133,9 km (na koniec 2008 r.: 132,3 km) 2).  

Taki stan infrastruktury rodzi określone problemy związane między innymi z możliwością 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnieniem prawidłowej eks-

ploatacji istniejących oczyszczalni ścieków, w związku z dowożeniem do nich nieświeżych ście-

ków z miejscowości nieposiadających kanalizacji. 

 

 
                                                           
2 Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2010, (Województwo Lu-
buskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2009),wyd. przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
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4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie (także w po-

wiecie nowosolskim) jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej jakości 

oraz z działalnością małych zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia 

na emisję substancji zanieczyszczających do powietrza.  

Emisja przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w województwie lubuskim na 

koniec 2009 r. wynosiła ogółem 1382 Mg/rok (w powiecie nowosolskim 43 Mg/rok), a zanie-

czyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) ogółem – 26146 Mg/rok (w powiecie nowosolskim 

306 Mg/rok), w tym dwutlenku siarki 2944 Mg/rok (w powiecie nowosolskim 173 Mg/rok) 3).  

W miastach istotnym problemem są także zanieczyszczenia związane z komunikacją samo-

chodową. Szczególnego znaczenia nabiera tu budowa obwodnic i „wyprowadzenie” ruchu ko-

munikacyjnego poza centra miast, celem ograniczenia kumulowania się w nich zanieczyszczeń 

pochodzących z różnych źródeł. 

 

II.  Ocena stanu środowiska na terenie powiatu nowosolskiego na tle woje-

wództwa lubuskiego – według badań monitoringowych 
 

1. Wody powierzchniowe 

Monitoring wód powierzchniowych w 2010 r. prowadzony był zgodnie z zapisami: Ramowej 

Dyrektywy Wodnej (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w spra-

wie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i pod-

ziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) oraz Wojewódzkiego Programu Monitoringu Środowiska 

(WPMŚ) na lata 2010 – 2012. Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone były w sie-

ciach monitoringu: 

• diagnostycznego - ustanawia się w celu oceny stanu jcw, jak również w celu określenia rodzajów 

oraz oszacowania wielkości znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka, na któ-

re narażone są określone części wód. Umożliwia także dokonanie oceny długoterminowych zmian 

stanu jcw w warunkach naturalnych oraz w warunkach szeroko rozumianych oddziaływań antropo-

genicznych. Zakres pomiarowy oprócz elementów biologicznych i fizykochemicznych obejmuje 

także badania substancji priorytetowych (niektóre metale ciężkie, tj. kadm, nikiel, ołów, 

rtęć, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pestycydy) oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. W ramach monitoringu diagnostycznego prowadzone 

                                                           
3 Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2010, wyd. przez Urząd 
Statystyczny w Zielonej Górze   
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są również badania wód jezior reperowych. Na terenie województwa lubuskiego są to dwa 

jeziora: Tarnowskie Duże oraz Głębokie k. Międzyrzecza. Lubuskie jeziora reperowe, nale-

żące do grupy 22 jezior reprezentujących najpowszechniejsze w Polsce typy jezior oraz peł-

ne spektrum jakości wód, badane są corocznie ze zwiększoną częstotliwością: 6-8 razy w 

roku. Ma to na celu dostarczenie danych o dynamice zmian stanu jezior (w tym o skali 

zmienności jakości wód z roku na rok) w różnych warunkach antropopresji. Powinno to uła-

twić interpretację wyników badań jezior monitorowanych z mniejszą częstotliwością.  

• operacyjnego - prowadzi się na jcw, które są zagrożone nieosiągnięciem celów środowisko-

wych i służy do oceny stanu wód i zmian krótkoterminowych. Prowadzony jest na podstawie 

badań elementów biologicznych wspomaganych elementami fizykochemicznymi oraz, jeżeli 

jest to uzasadnione, pomiarami niektórych wskaźników chemicznych. Monitoring operacyj-

ny celowy służy ustaleniu stanu jcw, dla których określono specyficzny cel użytkowania. 

Punkty celowe lokalizowane są w oparciu o wykazy wód opracowane przez poszczególne 

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Na obszarze województwa lubuskiego 

monitoring celowy prowadzony był na wodach powierzchniowych:  

− przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych, 

− przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków na obszarach Natura 2000, 

− zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych,  

− wykorzystywanych jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,  

− wykorzystywanych w celach rekreacyjnych, 

− wyznaczonych w ramach współpracy ze stroną niemiecką na wodach granicznych. 

W jednym punkcie pomiarowo – kontrolnym realizowanych było kilka programów badań. 

Częstotliwość tych badań była zróżnicowana i zależała od celu, dla którego dany punkt pomia-

rowo-kontrolny został wyznaczony. Dla diagnostycznych punktów pomiarowo-kontrolnych 

obowiązywał ujednolicony zakres pomiarowy, natomiast dla punktów operacyjnych i celowych 

monitoringu operacyjnego, planowany zakres pomiarowy został ustalony osobno dla każdego 

punktu (zgodnie z obowiązującymi przepisami).  

 

1.1. Rzeki 

W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził badania 

wód rzecznych na terenie województwa lubuskiego w 34 punktach pomiarowo-kontrolnych zlo-

kalizowanych na 32 jednolitych częściach wód, w zakresie monitoringu operacyjnego oraz ope-

racyjnego celowego. W ramach oceny określono stan dla naturalnych oraz potencjał dla sztucz-

nych i silnie zmienionych jednolitych części wód. 
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Ocena stanu lub potencjału ekologicznego wykonana została dla 27 ppk oraz 27 jcw (rys. II-3). 

Podobnie jak w latach ubiegłych większość jcw wskazywała na umiarkowany stan lub potencjał 

ekologiczny (20 jcw). Dobry stan ekologiczny został stwierdzony w 1 jcw, a dobry potencjał 

ekologiczny w 2 jcw. Słaby stan ekologiczny nie został odnotowany, natomiast słaby potencjał 

ekologiczny charakteryzował 2 jcw. Zły stan i zły potencjał ekologiczny nie został stwierdzony. 

Dla 2 jcw ocena potencjału ekologiczna nie była możliwa z powodu braku oceny elementów 

biologicznych (rys. II-1. i II-2.). 

O wynikach oceny stanu/potencjału ekologicznego wód najczęściej decydowały 

przekroczenia granicznych wartości (określonych dla II klasy jakości wód powierzchniowych) 

wskaźników fizykochemicznych z grup charakteryzujących warunki tlenowe oraz substancje 

biogenne.  

Stan chemiczny wód nie został oceniony, ponieważ na 2010 nie były planowane badania w 

ramach monitoringu diagnostycznego.  
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Rys. II-1. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim 
w 2010 r. na podstawie monitoringu operacyjnego  
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Rys. II-2. Ocena potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim 
w 2010 r. na podstawie monitoringu operacyjnego  

 

 

Rys.II-3. Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek na obszarze woj. lubu-
skiego w 2010 r. 
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W 2010 r. przebadano następujące rzeki przepływające przez teren powiatu nowosolskie-

go.: Krzycki Rów, Kanał Krzycki, Biała Woda, Odra, Solanka, Mirotka, Kożuszna, Czarna Stru-

ga i Śląska Ochla.  

 

Tab. II-1. Ocena stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek na terenie powia-
tu nowosolskiego w 2010 r. 
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Krzycki Rów 
od dpł. ze 
Wschowy do 
Odry 

Krzycki Rów 
- ujście do 
Odry (most na 
drodze Nowa 
Sól - Stany) 

II 19,3 15,1 6,2 4,6 8,8 723 574 7,7 0,408 1,88 7,80 9,09 0,229 PPD III 

Odrzysko 
Kanał Krzyc-
ki - m. Siedli-
sko 

III  19,9   4,0 3,8 9,8 753 636 7,4 0,550 1,91 3,26 4,37 0,142 PSD III 

Biała Woda 

Biała Woda - 
ujście do 
Odry (m. 
Rejów) 

IV  18,2 11,0 6,3 6,9 7,0 892 783 8,3 0,900 2,41 11,80 12,80 0,348 PPD IV 

Odra od 
Kanału 
Wschodniego 
do Czarnej 
Strugi 

Odra - powy-
żej Nowej 
Soli (most na 
drodze Nowa 
Sól - Przybo-
rów) 

b.d 20,7 30,8 7,1 4,7 10,2 1091 871 8,0 0,706 1,94 4,29 6,00 0,199 PPD b.d 

Solanka 

Solanka - 
ujście do 
Odry (m. 
Nowa Sól) 

II 19,2 13,0 6,4 9,3 20,1 775 747 7,9 0,836 3,60 3,41 6,54 0,473 PPD III 

Mirotka 

Mirotka - 
ujście do 
Czarnej Strugi 
(m. Studzie-
niec) 

II 17,7   7,7 4,9 13,6 493 424 7,6 0,483 1,79 3,35 5,18 0,251 II II 

Kożuszna 

Kożuszna - 
ujście do 
Czarnej Strugi 
(m. Lubie-
szów) 

IV  19,1   4,6 9,1 15,3 794 756 7,6 8,550 10,20 1,41 11,04 1,23 PPD IV 

Czarna Stru-
ga od Mirotki 
do Odry 

Czarna Struga 
- ujcie do 
Odry (m. 
Nowa Sól - 
Koserz) 

II 18,7 13,8 5,05 5,8 20,7 547 490 7,6 2,443 4,92 1,80 6,80 0,276 PPD III 

Śląska Ochla 
od źródła do 
Kanału Jele-
niówka 

Śląska Ochla - 
m. Ługi III  15,2 7,3 7,8 4,3 14,7 416 430 7,6 0,709 3,82 0,75 4,32 0,171 PPD III 
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Śląska Ochla 
od Kanału 
Jeleniówka 
do Odry 

Śląska Ochla - 
ujście do 
Odry (m. 
Bobrowniki) 

II 15,9 23,8 5,2 4,3 16,0 466 446 7,5 0,529 3,42 0,77 4,00 0,214 PPD III 

 

 

OBJAŚNIENIA DO TABELI: 

Ocena elementów biologicznych i stanu / potencjału ekologicznego 

I stan bardzo dobry / potencjał maksymalny I 

II stan / potencjał dobry II 

III stan / potencjał umiarkowany III 

IV stan / potencjał słaby IV 

V stan / potencjał zły V 

Stan/potencjał ekologiczny (elementy fizykochemiczne) 

I stan bardzo dobry / potencjał maksymalny I 

II stan / potencjał dobry II 

PSD poniżej stanu / potencjału dobrego PPD 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, większość jcw (6) powiatu nowosolskiego osiągnęła umiar-

kowany stan lub potencjał ekologiczny. W dwóch przypadkach stan ten zdeterminowała ocena 

elementów biologicznych, w czterech pozostałych wpływ miało również wystąpienie przekro-

czeń wartości granicznych w przypadku elementów fizykochemicznych, głównie azotu Kjeldah-

la. Tylko jedna jcw – Mirotka wykazała dobry potencjał ekologiczny. Dwie jcw charakteryzował 

słaby potencjał ekologiczny, co spowodowane było oceną elementów biologicznych. W tych 

dwóch przypadkach obserwujemy także większą ilość przekroczeń wskaźników fizykochemicz-

nych. W przypadku jcw Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi została dokonana jedy-

nie ocena elementów fizykochemicznych. Kształtowała się ona poniżej potencjału dobrego ze 

względu na podwyższone stężenie substancji rozpuszczonych, a zatem potencjał ekologiczny 

mógł kształtować się, co najwyżej na poziomie umiarkowanym. 

 

1.1.2. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
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Ocenę rzek powiatu nowosolskiego pod kątem ich przydatności do bytowania ryb w warun-

kach naturalnych wykonaną w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 paździer-

nika 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowi-

skiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455) przedstawia poniższa tabe-

la nr II-2.  

 

 

Tab.II-2. Ocena przydatności wód przeznaczonych do bytowania ryb karpiowatych i łososiowa-
tych w warunkach naturalnych w 2010 r.  na obszarze powiatu nowosolskiego 

 

1.1.3. Ocena wód powierzchniowych płynących zagrożonych eutrofizacją w latach 2008-2010 

W 2011 r. została dokonana ocena wód rzek województwa lubuskiego (na podstawie art. 47 

ust.6 ustawy Prawo wodne) pod kątem eutrofizacji spowodowanej zanieczyszczeniami pocho-

dzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badań mo-

nitoringowych z lat 2008 – 2010 w dwóch ujęciach: w punktach pomiarowo – kontrolnych 

(o łącznej liczbie 97) oraz w jednolitych częściach wód (o łącznej liczbie 88). Całość prac wy-

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

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008) 

oraz wytycznych przekazanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Rzeka Stanowisko  
pomiarowe 

Km 
rzeki 

Wody  
przeznaczone do 
bytowania ryb 

Wynik badań 
Wskaźniki  
decydujące  

o deklasyfikacji 

Krzycki Rów 
na południe od Wschowy  
(m. Siedlnica) 

52,1 karpiowatych 
nie spełnia 
wymagań 

tlen rozp.,  BZT, fosfor 
og., azotyny, niejonowy 
amoniak, azot amonowy 

Krzycki Rów 
Krzycki Rów - ujście do 
Odry (most na drodze 
Nowa Sól - Stany) 

1,6 karpiowatych 
nie spełnia 
wymagań 

fosfor og., azotyny 

Biała Woda 
ujście do Odry  
(m. Rejów) 

3,7 karpiowatych 
nie spełnia 
wymagań 

tlen rozp.,  BZT5, fosfor 
og., azotyny, niejonowy 
amoniak, azot amonowy 

Odra 
powyżej Nowej Soli  
(most na drodze Nowa Sól - 
Przyborów) 

428,8 karpiowatych 
nie spełnia 
wymagań 

zawiesina og.,  BZT5, 
fosfor og., azotyny, niejo-
nowy amoniak, azot 
amonowy 

Solanka 
ujście do Odry 
 (m. Nowa Sól) 

0,4 karpiowatych 
nie spełnia 
wymagań 

tlen rozp.,  BZT5, fosfor 
og., azotyny, niejonowy 
amoniak, azot amonowy 

Czarna Struga ujście do Odry  2,3 karpiowatych 
nie spełnia 
wymagań 

tlen rozp.,  BZT5, fosfor 
og., azotyny, azot amo-
nowy 

Śląska Ochla m. Ługi 15,1 karpiowatych 
nie spełnia 
wymagań 

BZT5, fosfor og., azoty-
ny, azot amonowy 

Śląska Ochla 
ujście do Odry  
(m. Bobrowniki) 

4,0 karpiowatych 
nie spełnia 
wymagań 

tlen rozp., fosfor og., 
azotyny, azot amonowy 
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W ocenie stopnia eutrofizacji wód uwzględniono elementy biologiczne (chlorofil a, fitobentos 

– indeks okrzemkowy IO) i fizykochemiczne, obejmujące wybrane wskaźniki charakteryzujące 

warunki biogenne oraz warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (BZT5, ogólny węgiel 

organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny i fosfo-

rany). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników decydowało o tym, 

że wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym, bądź w całej jcw, zostały uznane za zeutrofizowane.  

Na terenie powiatu nowosolskiego oceniono następujące rzeki: Krzycki Rów, Kanał 

Krzycki, Biała Woda, Odra, Solanka, Mirotka, Kożuszna, Czarna Struga, Obrzyca i Śląska 

Ochla. Poniższe tabele (tab.II-3 i tab. II-4.) przedstawiają szczegółową ocenę stopnia eutrofizacji 

w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz jednolitych częściach wód (rys.II-4 i rys. II-5). 

 

Tab. II-3. Ocena stopnia eutrofizacji wód rzek w punktach pomiarowo - kontrolnych objętych 
badaniami na terenie powiatu nowosolskiego w latach 2008-2010  
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2008-
2010 

Biała Woda - ujście do 
Odry (m. Rejów) 

  0,27 5,6 9,7 0,86 2,40 10,9 12,0 0,35 0,61 TAK  

2008, 
2010 

Czarna Struga - ujście do 
Odry (m. Nowa Sól - 
Koserz) 

    6,5 21,1 2,42 4,76 2,5 7,2 0,53 0,61 TAK  

2008-
2010 

Kanał Krzycki  
- m. Siedlisko 

  0,39 5,6 12,5 0,55 3,01 3,9 6,5 0,14 0,20 TAK  

2008-
2010 

Kożuszna - ujście do 
Czarnej Strugi  
(m. Lubieszów) 

  0,16 9,2 21,8 15,17 19,85 1,7 19,9 4,39 7,66 TAK  

2008, 
2010 

Krzycki Rów - ujście do 
Odry (most na drodze 
Nowa Sól - Stany) 

    4,5 38,5 0,40 2,47 6,5 7,9 0,23 0,22 TAK  

2010 
Mirotka - ujście do 
Czarnej Strugi (m. Stu-
dzieniec) 

    4,9 13,6 0,48 1,79 3,4 5,2 0,25 0,37 TAK  

2008-
2009 

Obrzyca - powyżej uj-
ścia Ciekącej  
(m. Konotop) 

    5,9 20,0 0,32 3,60 0,7 4,0 0,24 0,57 TAK  

2008-
2010 

Obrzyca - ujście do Odry 
(teren CUW „Sadowa”) 

  0,45 5,7 16,3 0,67 2,55 1,5 3,8 0,38 1,04 TAK  
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2008-
2010 

Odra - powyżej Nowej 
Soli (most na drodze 
Nowa Sól-Przyborów) 

39,4   5,2 10,0 0,73 1,85 4,5 6,0 0,30 0,31 NIE 

2008-
2010 

Solanka - ujście do Odry 
(m. Nowa Sól) 

    10,1 15,2 0,93 3,39 3,5 6,4 0,44 0,59 TAK  

2009-
2010 

Śląska Ochla - m. Ługi   0,44 4,3 14,7 1,03 2,64 0,8 3,4 0,21 0,37 TAK  

2010 
Śląska Ochla - ujście do 
Odry (m. Bobrowniki) 

    4,3 16,0 0,53 3,42 0,8 4,0 0,21 0,29 TAK  

 

Analiza wyników wykazała, że 11 spośród 12 badanych rzek w punktach położonych w 

granicach powiatu nowosolskiego zostały sklasyfikowane jako zeutrofizowane. 
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Rys. II-4. Ocena eutrofizacji rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa lubuskie-
go w latach 2008-2010 

Tab. II-4. Ocena stopnia eutrofizacji wód rzek w jednolitych częściach wód objętych bada-
niami na terenie powiatu nowosolskiego w latach 2008-2010 
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Okres  

objęty  

oceną 

Kod jednolitej części 

wód 
Nazwa jednolitej części wód 

OGÓLNA OCENA 

EUTROFIZACJI 

2008-2010 PLRW600017153499 Biała Woda TAK 

2008, 2010 PLRW600019153899 Czarna Struga od Mirotki do Odry TAK 

2008-2010 PLRW60002315372 Odrzysko TAK 

2008-2010 PLRW600017153889 Kożuszna TAK 

2008, 2010 PLRW60001915499 
Krzycki Rów od dpł. ze Wschowy 

do Odry 
TAK 

2010 PLRW600017153869 Mirotka TAK 

2008-2010 PLRW60001715632 
Obrzyca do Ciekącej z jez. Sław-

skim, Tarnowskim Dużym 
TAK 

2008-2010 PLRW60001915699 
Obrzyca od Ciekącej do ujścia z 

jez. Rudno 
TAK 

2008-2010 PLRW60002115379 
Odra od Kanału Wschodniego do 

Czarnej Strugi 
NIE 

2008-2010 PLRW60001715369 Solanka TAK 

2009-2010 PLRW600017155272 
Śląska Ochla od źródła do Kanału 

Jeleniówka 
TAK 

2010 PLRW600019155299 
Śląska Ochla od kanału Jeleniówka 

do Odry 
TAK 

 

Spośród 25 jednolitych części wód w granicach powiatu nowosolskiego badanych było 

12, z czego tylko 1 została sklasyfikowana jako niezeutrofizowana, natomiast 11 zostało sklasy-

fikowanych jako zeutrofizowane.  
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Rys.II-5. Ocena eutrofizacji jednolitych części wód jezior województwa lubuskiego badanych w latach 
2009-2010 
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1.2. Jeziora 

Województwo lubuskie należy do województw o znacznej liczbie jezior. Jeziorność obszaru 

wynosi 5-10%, jest to wartość ponadprzeciętna dla obszaru Polski. Największą jeziornością cha-

rakteryzuje się północna i środkowa część Pojezierza Lubuskiego, jeziora występują tu w skupi-

skach w obrębie wysoczyzn morenowych. Krajobraz Pojezierza Lubuskiego został ukształtowa-

ny przez cofający się lodowiec (zlodowacenie bałtyckie) i związaną z tym procesem działalność 

wód roztopowych. Jeziora powstały na tym terenie w licznych zagłębieniach terenu, są wśród 

nich głębokie jeziora rynnowe, jak i duże jeziora poligenetyczne, płytkie polimiktyczne, małe 

kociołki i oczka oraz rzadki typ jezior - meromiktyczne. Najliczniejszą grupę woj. lubuskiego są 

jeziora o powierzchni <5 ha, ich znaczna część ulega stopniowemu zanikaniu w wyniku obniża-

jącego się poziomu wód gruntowych. Najmniejszą grupę stanowią jeziora powyżej 100 ha. Na 

terenie powiatu nowosolskiego znajduje się 8 jezior, największym z nich jest Jezioro Rudno 

o pow. 163 ha. Pozostałe jeziora to niewielkie zbiorniki nie przekraczające powierzchni 50 ha.  

Wody jezior z obszaru województwa lubuskiego, w okresie ostatnich lat uległy w wielu przy-

padkach polepszeniu jakości, wzrósł także udział procentowy ilości jezior najczystszych, nieste-

ty zwiększył się też procentowy udział wód zdegradowanych. W dalszym ciągu największym 

zagrożeniem dla jezior są wprowadzane do nich nadmierne ładunki zanieczyszczeń antropoge-

nicznych. W nielicznych przypadkach ścieki wprowadzane są do jezior bezpośrednio, najczę-

ściej przedostają się do nich z wodami dopływów. Stale dotkliwym zagrożeniem dla stanu czy-

stości jezior jest rolnicze użytkowane terenów, zwłaszcza, jeśli nad jeziorami znajdują się fermy 

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

przylegają bezpośrednio do obrzeży zbiorników i rzek, co sprzyja przenikaniu do wód substancji 

biogennych, które wpływają na przyspieszenie eutrofizacji jezior. Kolejnym zagrożeniem jest 

intensywne rekreacyjne użytkowanie jezior. Do zbiorników wodnych przedostają się zanie-

czyszczenia z ośrodków wypoczynkowych nie posiadających prawidłowo rozwiązanej gospo-

darki ściekowej i odpadowej.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ciągu ostatniego roku nie 

prowadził badań jezior na obszarze powiatu nowosolskiego. W latach 2008, 2009 i 2010 objęto 

badaniem między innymi Jezioro Sławskie, położone na skraju powiatu nowosolskiego. Porów-

nanie ocen stanu ekologicznego wód wykazuje poprawę stanu wód ze stanu złego (V klasa) w 

2008 roku do stanu słabego (IV klasa) w 2009 roku. Ocena porównawcza wykazuje, iż w latach 

2009 i 2010 stan ekologiczny wód Jeziora Sławskiego utrzymywał się na tym samym – słabym 

poziomie (IV klasa). Największy wpływ na ocenę stanu ekologicznego jeziora miały przekro-
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czenia chlorofilu a oraz wysokie stężenie fosforu ogólnego i przekroczenia wartości granicznych 

dla cynku.  

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał ogól-

nej oceny stopnia eutrofizacji jezior województwa lubuskiego (art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wod-

ne). Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badań monitoringowych z lat oraz 2008 

– 2010, w jeziorach (o łącznej liczbie 37), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzch-

niowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008). O stopniu eutrofizacji decydowały elementy biologiczne 

(chlorofil a, makrofity – wartość indeksu makrofitowego, fitobentos – wartość indeksu okrzem-

kowego) oraz elementy fizykochemiczne (fosfor całkowity, azot całkowity, przezroczystość 

wód). Przekroczenie wartości granicznej jednego z pośród ww. wskaźników decydowało o tym, 

że wody w jeziorze zostały uznane za eutroficzne. Ocena eutrofizacji wód jezior przeprowadzo-

na przez WIOŚ w latach 2008-2010 na 37 zbiornikach wykazała, że 21 z nich jest zeutrofizowa-

nych. O zaliczeniu wód jezior do eutroficznych zadecydowały głównie parametry biologiczne.  

Badania wykazały zróżnicowaną jakość wód akwenów na obszarze województwa lubuskiego, 

na północy większość akwenów cechuje się wodami dobrej jakości, natomiast niemal wszystkie 

akweny położone w południowej części województwa lubuskiego są zeutrofizowane.  

Dokładne informacje dotyczące jakości wód jezior badanych w poprzednich latach na terenie 

województwa lubuskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze – www.zgora.pios.gov.pl 

 

2. Wody podziemne 

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

go kraju. Ich pobór dla celów produkcji 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 użytkowych są 

wahania poziomu wód gruntowych, a nawet tendencja obniżania się poziomu zwierciadła wody, 

związana z brakiem dostatecznej ilości opadów. Obniżanie się zwierciadła wody w warstwach 

wodonośnych powoduje przeważnie wzmożony dopływ związków żelaza i manganu do ujęć.  

W 2010 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego prze-

prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego 
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Inspektora Ochrony Środowiska w ramach monitoringu diagnostycznego, prowadzonego w celu 

uzupełnienia i sprawdzenia procedury oceny wpływu oddziaływań wynikających z działalności 

człowieka oraz dokonania oceny długoterminowych zmian wynikających zarówno z warunków 

naturalnych, jak również oddziaływań wynikających z działalności człowieka.  

Zakres badań w roku 2010 obejmował wskaźniki ogólne: odczyn, ogólny węgiel organiczny, 

przewodność w 20 °C, temperaturę, tlen rozpuszczony; oraz wskaźniki nieorganiczne: amoniak, 

anionowe substancje powierzchniowo czynne, antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, beryl, bor, 

brom, chlorki, chrom, cyjanki wolne, cyna, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, 

mangan, miedź, molibden, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, tal, tytan, uran, 

wanad, wapń, wodorowęglany, zasadowość ogólna, żelazo. 

Ocena jakości wód podziemnych w roku 2010 została wykonana w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Ocenę klas jakości wód podziemnych przeprowadzono 

dokonując porównania otrzymanych wyników z wartościami dopuszczalnymi określonymi w 

rozporządzeniu.  

W roku 2010 sieć monitoringu krajowego w woj. lubuskim obejmowała 40 punktów pomia-

rowych na terenie dziewięciu powiatów: żarskiego – 13 punktów, krośnieńskiego – 6 punktów, 

słubickiego – 5 punktów, sulęcińskiego – 5 puktów, zielonogórskiego – 4 punkty, strzelecko – 

drezdeneckiego – 3 punkty, nowosolskiego – 1 punkt, wschowskiego – 1 punkt, żagańskiego – 1 

punkt, m. Gorzów Wlkp. – 1 punkt. Pobory próbek przeprowadzono w okresie letnim (czerwiec 

– lipiec). 

Na terenie województwa lubuskiego nie stwierdzono wody bardzo dobrej jakości (klasa I). W 

roku 2010 wody o dobrej jakości (klasa II) stwierdzono w 6 punktach w miejscowościach: Rud-

nica 1-3, Słońsk, Świecko, Krosno Odrzańskie. Wody złej jakości (klasa V) występowały w 4 

punktach w miejscowościach; miasto Gorzów Wielkopolski, Przewóz, Rybojedzko oraz Świeko. 

W pozostałych 22 punktach stwierdzono wody o zadowalającej jakości (klasa III) a w 8 punk-

tach wody o niezadowalającej jakości (klasa IV).  

Na terenie powiatu nowosolskiego badany był tylko jeden punkt o numerze otworu 1834 – 

w miejscowości Nowe Żabno, położony na południe od miasta Nowa Sól w obszarze JCWpd nr 

66. Jest to punkt o zwierciadle swobodnym, położony w typie obszaru użytkowego grunty orne - 

gospodarka rozdrobniona, głębokość do stropu warstwy wodonośnej wynosi 2 metry. Punkt No-

we Żabno otrzymał w 2010 roku III klasę jakości wód – zadawalającą. Wskaźnikiem determinu-

jącym III klasę było pH, które osiągnęło stężenie w granicach stężeń IV klasy jakości wód pod-

ziemnych.  
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Na terenie powiatu nowosolskiego prowadzone są również obserwacje jakości wód podziem-

nych w ramach monitoringu lokalnego (sieci piezometrów wokół lokalnych potencjalnych źródeł 

zanieczyszczeń). Na podstawie sprawozdań z monitoringu składowiska odpadów w Bobrowni-

kach, jakie wpłynęły do WIOŚ w Zielonej Górze za 2010 rok ze nie stwierdzono negatywnego 

oddziaływania składowiska na jakość wód podziemnych.  

 

3. Imisja zanieczyszczeń powietrza  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2011 r. kolejną 

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

podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2010 r. Celem 

opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczysz-

czeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego.  

Ocena za rok 2010 wykonana została w nowym układzie stref. W założeniach do projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (przygoto-

wanych w związku z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 

dla Europy) przyjmuje się, że od stycznia 2011 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnia-

nych w ocenach jakości powietrza będzie obowiązywał nowy podział kraju na strefy. W nowym 

układzie strefę stanowią: 

• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., 

• miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 

• pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców.  
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Rys. II-6. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlen-
ku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu zawieszonego PM10 i zanieczysz-
czeń zawartych w pyle PM10 (benzo(a)pirenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu) z uwzględnieniem 
kryteriów ochrony zdrowia. 

Z przedstawionej powyżej mapki wynika, iż obszar powiatu nowosolskiego zaliczany jest do 

strefy lubuskiej. 

 

Rys. II-7. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń ozonu, dwutlenku siarki oraz tlenków 
azotu z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin. 
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Do oceny wykorzystano wyniki badań wykonanych w ramach Lubuskiej Sieci Monitoringu 

Zanieczyszczeń Powietrza, na którą składały się automatyczne oraz manualne stacje monitoringu 

powietrza działające ze względu na ochronę zdrowia, zlokalizowane w Gorzowie Wielkopol-

skim, Zielonej Górze, Słubicach, Wschowie oraz Żarach – automatyczna stacja przewoźna (se-

mimobilna). W ocenie jakości powietrza pod kątem ochrony roślin wykorzystano wyniki pomia-

rów ze stacji monitoringu powietrza w Smolarach Bytnickich (pow. krośnieński).  

Ocenę jakości powietrza w strefie lubuskiej opracowano w oparciu o pomiary przeprowadzo-

ne w 4 miejscowościach: Słubice, Wschowa, Żary oraz Smolary Bytnickie.   

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

czyszczeń w poszczególnych strefach województwa lubuskiego. Uzyskane informacje umożliwi-

ły 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 powie-

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

celu długoterminowego (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w spra-

wie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. nr 47 poz. 281). 

Klasyfikacja stref stanowi podstawę do podjęcia decyzji o zaplanowaniu i podjęciu działań na 

rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie, wskazując na ewentualną konieczność opraco-

wania programu ochrony powietrza.  

Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego na podstawie wyników badań 

imisji wykonanych w 2010 r. - przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia – 

wykazała, iż we wszystkich strefach wystąpiły przekroczenia. W strefie miasto Gorzów Wlkp. 

wystąpiły przekroczenia stężenia średniodobowego i średniorocznego dla pyłu zawieszonego 

PM10 (pył o średnicy ziaren poniżej 10 µm) oraz stężenia średniorocznego dla benzo(a)pirenu 

(BaP). W strefie miasto Zielona Góra wystąpiły przekroczenia stężenia średniorocznego dla ben-

zo(a)pirenu. W strefie lubuskiej monitorowanej przez stacje zlokalizowane w Słubicach, 

Wschowie oraz Żarach wystąpiły przekroczenia stężenia średniodobowego pyłu zawieszonego 

PM10 we Wschowie oraz stężenia średniorocznego dla benzo(a)pirenu we Wschowie oraz Ża-

rach. Ponadto, mimo iż stężenie docelowe ozonu w powietrzu nie zostało przekroczone na żad-

nej ze stacji, jednak przekroczony został jego poziom celu długoterminowego. 

Po raz pierwszy w rocznej ocenie jakości powietrza uwzględniono zanieczyszczenie pyłem 

zawieszonym PM2,5. W strefie miasto Zielona Góra stwierdzono przekroczenie wartości do-

puszczalnej, lecz nie przekraczała ona poziomu powiększonego o margines tolerancji. 

Z badań zanieczyszczenia powietrza wykonanych przez WIOŚ wynika, że dla kryteriów okre-

ślonych ze względu na ochronę zdrowia, stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, 
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tlenku węgla oraz metali ciężkich w pyle zawieszonym PM10 występowały w zakresie obowią-

zujących norm.   

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, natomiast dokonując oceny stężeń ozonu stwierdzono przekro-

czenia wartości poziomu docelowego, a także poziomu celu długoterminowego. 

Z powodu występowania przekroczeń wszystkie ww. strefy zostały wskazane jako strefy, dla 

których – zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska – wymagane jest sporządzenie 

programu ochrony powietrza mające na celu osiągnięcie wymaganych poziomów substancji 

w powietrzu. 

W 2011 r. dokonano oceny zanieczyszczenia opadów atmosferycznych i depozycji zanie-

czyszczeń z opadów do podłoża, przeprowadzonej na podstawie danych pomiarowych i anali-

tycznych z 25 (od marca 2010 r. z 23) stacji monitoringowych (w woj. lubuskim 2 stacje – 

w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp.) oraz danych pomiarowych ze 162 punktów pomiaru 

wysokości opadów zlokalizowanych na terenie Polski (w tym 10 w woj. lubuskim) przeprowa-

dzonych w 2010 r. Na tej podstawie wykonane zostały mapy rozkładu przestrzennego wysokości 

opadów oraz stężeń substancji zawartych w opadach wraz z wielkościami ich depozycji (warto-

ści pH, przewodności elektrycznej właściwej, chlorków, siarczanów, azotynów i azotanów, azotu 

amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, 

żelaza, ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu). 

W 2010 r. wartości pH mieściły się w zakresie 3,73-7,24. W porównaniu z rokiem 2009 

stwierdzono spadek ilości kwaśnych deszczy o 6 %, a w wieloleciu 2001-2010 ich ilość kształ-

towała się na poziomie 58 %. Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy oznaczanych substancji 

zdeponowany na obszar województwa lubuskiego wyniósł 48,2 kg/ha i był mniejszy niż średni 

dla całego obszaru Polski o 15,3 %. W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost rocznego ob-

ciążenia o 10,8 %. W przypadku powiatu nowosolskiego największe wartości obciążenia po-

wierzchniowego stwierdzono dla azotu ogólnego oraz siarczanów. 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, jak również wyniki badań opa-

dów atmosferycznych dostępne są w całości na stronie internetowej Inspektoratu, pod adresem 

www.zgora.pios.gov.pl. 
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4. Hałas 

 

Hałas przemysłowy 

Na terenie województwa lubuskiego większość podmiotów prowadzących działalność gospo-

darczą powoduje uciążliwą emisję hałasu tylko dla najbliższego otoczenia. W roku 2010 na tere-

nie powiatu nowosolskiego skontrolowano 5 zakładów pod kątem emisji hałasu do środowiska. 

Pomiary w każdym przypadku zostały wykonane w porze dziennej.  

EXPERT – ul. Krzywoustego, Nowa Sól. Podmiot zajmujący się czyszczeniem dywanów, 

tapicerek samochodowych itp. Wynik pomiaru: 49,9 dB (+/-0,6 dB). Zakład nie posiada decyzji 

o dopuszczalnym poziomie emisji hałasu.  

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. - ul. Moniuszki, Nowa 

Sól, Składowisko odpadów w Kiełczu – Praca Składowiska odpadów w porze dziennej: 44,3 

dB (+/-0,7dB). Zakład posiada decyzję o dopuszczalnym poziomie emisji hałasu do środowiska: 

50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy. Na podstawie przeprowadzonego pomiaru stwierdzo-

no dotrzymanie poziomu dopuszczalnego hałasu w porze dnia.  

AUTO NAPRAWA – ul. Krzywoustego, Nowa Sól. Na terenie zakładu prowadzona jest 

naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych. Wynik przeprowadzonego pomiaru: 41,2 db 

(+/-0,8). Zakład nie posiada decyzji o dopuszczalnym poziomie emisji hałasu do środowiska.  

MELACO Sp. z o.o. – ul. Ciepielowska, Nowa Sól. Zakład zajmuje się produkcją elemen-

tów meblowych z płyt drewnopochodnych. Wynik pomiaru: 57,1 db (+/-0,6). Na podstawie po-

miaru stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pory dziennej, określonego decy-

zją o dopuszczalnym poziomie hałasu, wg której dla pory dziennej dopuszczalny poziom to 

50 dB, natomiast dla pory nocnej 40 dB.  

CARO Sp. z o.o., Spółka Komandytowa. Zakład Obróbki Drewna, ul. Szosa Bytomska, 

Nowe Miasteczko. Zakład zajmuje się produkcją drewnianych listew do obrazów i fotoramek. 

Na terenie zakładu przeprowadzono pomiary w 2 punktach. Uzyskano wyniki: 60,3 dB (+/-0,5) 

oraz 57,5 dB (+/-0,5). Zakład nie posiada decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu.  

 

Hałas komunikacyjny 

W 2010 r. badania poziomu hałasu komunikacyjnego prowadzono m.in. na terenie Nowej So-

li. Pomiarami objęto odcinki dróg wojewódzkich: nr 292 (ul. Zielonogórska) i nr 297 (ul. Wojska 

Polskiego). Przy ul. Zielonogórskiej wykonano pomiar długookresowy, natomiast przy ul. Woj-

ska Polskiego wykonano pomiar dobowy.  Na obu badanych odcinkach nawierzchnię dróg sta-

nowi asfalt, w stanie dobrym.  
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Na postawie przeprowadzonych badań określono długookresowy średni poziom dźwięku dla 

całego roku 2010 w punkcie pomiarowym w Nowej Soli przy ul. Zielonogórskiej, który wynosi 

LDWN=70,3 dB (A), natomiast długookresowy średni poziom dźwięku dla okresów nocnych 

w 2010 r. wynosi LN= 62,2 dB (A). 

W przypadku pomiaru dobowego przy ul. Wojska Polskiego zmierzona wartość wyniosła 

w porze dziennej: L Aeq D =66,7 dB, a w porze nocnej: L Aeq N =63,7 dB.  

Przeprowadzone pomiary wykazały zmniejszenie przekroczenia wartości dopuszczalnych 

równoważnego poziomu dźwięku (w porównaniu do badań wykonanych w 2006 r.), co jest skut-

kiem przeniesienia części ruchu tranzytowego (szczególnie pojazdów ciężkich) na nowo wybu-

dowany przebiegający poza miastem odcinek trasy S3. Pozostały ruch jest jednak na tyle duży, 

że wartości dopuszczalne są nadal przekroczone. 

 

 

5. Pola elektromagnetyczne 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2010 roku 

badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w 45 punktach pomiarowych na obszarze 

województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozo-

stałych 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).  

Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku przeprowadzono również 

w trzech punktach na terenie powiatu nowosolskiego. Punkty pomiarowe zlokalizowano w po-

bliżu stacji bazowych telefonii komórkowej, zlokalizowanych w Nowym Miasteczku,  Bytomiu 

Odrzańskim oraz we wsi Radwanów.  

Poziomy natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w wytypowanych 

punktach pomiarowych na terenie powiatu nowosolskiego osiągały niskie wartości: w Nowym 

Miasteczku 0,50 V/m, w Bytomiu Odrzańskim 0,67 V/m oraz 0,20 w Radwanowie, przy pozio-

mie dopuszczalnym wynoszącym 7 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

(Dz. U. Nr 192 z dnia 14 listopada 2003 r., poz. 1883). Szczegółowe dane dotyczące pomiarów 

na terenie powiatu nowosolskiego przedstawia poniższa tabela (tab. II-8).  
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Tab. II-8. Wyniki pomiarów poziomów promieniowania elektromagnetycznego w powiecie no-
wosolskim w 2010 roku. 

Nr punktu pom. Miejsce badań 
Długość 

 geograficzna 
Szerokość geo-

graficzna 

Zmierzona 
składowa 

elektryczna* 
[V/m] 

% warto ści 
dopuszczalnej 

1 Nowe Miasteczko 15°44’12,90” 51°41’40,80” 0,50 7,1 

2 Bytom Odrzański 15°49’30,00” 51°43’53,20” 0,67 9,6 

3 Radwanów 15°29’26,40” 51°47’57,30” 0,20 2,9 

*Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla 

zakresu częstotliwości, co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego.  

 

Pomiary wykonane w 2010 roku na terenie województwa lubuskiego w żadnym punkcie 

pomiarowym nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Zmierzone wartości skutecz-

nych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wahały się w granicach: 

<2,9 – 26,6 % wielkości dopuszczalnej. 

 

 

 

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


