Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze

INFORMACJA
o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2011 r.
na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w
województwie lubuskim

Zielona Góra, sierpień 2012 r.

Wprowadzenie
Informację opracowano na podstawie działalności inspekcyjnej oraz wyników badań
kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2011 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

I.

Źródła zanieczyszczeń środowiska na terenie powiatu nowosolskiego
w świetle działalności kontrolnej WIOŚ

1. Informacje ogólne
Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. 1), na terenie powiatu nowosolskiego prowadziło
działalność ogółem 6876 podmiotów gospodarczych, w tym:
 226 podmiotów w branżach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 696 podmiotów w branży przemysłowej,
 835 podmiotów w budownictwie,
 1957 podmiotów w branżach: handel i naprawa pojazdów samochodowych,
 177 podmiotów w branży zakwaterowanie i gastronomia,
 348 podmiotów w transporcie i gospodarce magazynowej,
 175 podmiotów w działalności finansowej i ubezpieczeniowej,
 851 podmiotów w obsłudze rynku nieruchomości.
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Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2011, wyd. przez Urząd
Statystyczny w Zielonej Górze
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2. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w powiecie nowosolskim
Poniżej omówiono wyniki kontroli wybranych podmiotów gospodarczych, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2011 r.
Die Lichte Polska Sp. z o. o.,
ul. Fabryczna 7,
67-115 Bytom Odrzański
Planową, kompleksową kontrolę firmy przeprowadzono w dniach 1-21.03.2011 r.
Spółka zajmuje się produkcją świec zapachowych i bezzapachowych.
Spółka uzyskała pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł
technologicznych (decyzja Starosty Nowosolskiego z dnia 06 sierpnia 2009 r., znak:
BŚ.XII.7644-10/09) z terminem ważności do 30 lipca 2019 r. W pozwoleniu określono dopuszczalną emisję fenylometanolu. Spółka nie wypełniła warunku III ww. pozwolenia, tj. nie
wykonała króćców pomiarowych na emitorach E1-E6 oraz warunku IV pozwolenia tj. nie
wykonała okresowych pomiarów LZO (ustalonych w ww. decyzji na raz w roku) od momentu
uzyskania pozwolenia do dnia kontroli. W związku z powyższym Inspektorat poinformował
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli o nie wykonaniu przez kontrolowaną Spółkę obowiązków nałożonych w ww. pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Zielonogórskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w Zielonej Górze,
ul. Sienkiewicza 9,
65-958 Zielona Góra,
Zakład w Nowym Miasteczku,
ul. Głogowska 18,
67-124 Nowe Miasteczko
Kontrola problemowa została przeprowadzona w lutym 2011 r., po czym zakład został
przeniesiony w stan upadłości. W trakcie kontroli ujawniono nieprawidłowości w ewidencji
wytwarzanych odpadów.
Zakład Obróbki Drewna,
ul. Szosa Bytomska 9A,
67-124 Nowe Miasteczko
Zakład Obróbki Drewna w Nowym Miasteczku zajmuje się produkcją listew drewnianych do obrazów oraz fotoramek. Firma posiada decyzję Starosty Nowosolskiego z dnia 3
lutego 2011 r. znak: BŚ.XIV.7648-1/10 o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego
przez zakład do środowiska.
W związku z ww. decyzja oraz wcześniejszą skargą w dniu 8 marca 2011 r. dokonano
kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska w porze dziennej podczas pracy
zakładu. Pomiar został przeprowadzony na granicy terenu prawnie chronionego. Równoważny poziom zmierzonego hałasu wyniósł 56,6 dB.
W dniu 22 marca.2011 r. dokonano pomiaru kontrolnego hałasu przenikającego
do środowiska w porze nocnej. Równoważny poziom zmierzonego hałasu wyniósł 53,8 dB.
W decyzji Starosty Nowosolskiego o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego
do środowiska określono poziom hałasu dla pory nocnej na poziomie 45 dB. W związku
z powyższym stwierdzono przekroczenie hałasu o 8,8 dB.
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze wydał decyzję o nałożeniu kary biegnącej za każdy dzień
stwierdzonych przekroczeń.
Podmiot w celu wyeliminowania uciążliwości hałasowych oddziałujących na sąsiednie
budynki mieszkaniowe zrealizował przedsięwzięcie budowy wiaty stanowiącej ekran aku-
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styczny. Realizacja przedsięwzięcia zapewniła usunięcie przyczyny ponoszenia kary. Koszt
poniesionej inwestycji przewyższył wysokość nałożonej kary.
BRENOR S. C. Bogusław Rękoś, Monika Cichowska-Rekoś Brenno,
ul. Okrężna 16,
64-150 Wijewo,
Zakład Produkcyjny Kierzno 27,
67 - 112 Siedlisko
W sierpniu 2011 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną zakładu. Firma Brenor posiada zakład produkcyjny wyrobów z tworzyw sztucznych zlokalizowany w gm. Siedlisko w
miejscowości Kierzno 27.
W trakcie kontroli ujawniono poniższe nieprawidłowości:
- podmiot nie naliczał opłat za korzystanie ze środowiska w związku z emisją acetonu
do powietrza.
- nie dokonano obowiązkowego zgłoszenia instalacji.
- w trakcie kontroli zwrócono uwagę na konieczność rozszerzenia pozwolenia o odpady opakowaniowe zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz zalecono skonsultowanie
klasyfikacji odpadów zawierających żywicę z jej producentem.
Nie potwierdziły się zarzuty zawarte w skardze, dotyczące wyrzucania przez firmę
„Brenor” odpadów na teren leśny. Wizja lokalna nielegalnego wysypiska w pobliskim lesie
nie potwierdziła, aby zalegające tam odpady mogły pochodzić z firmy „Brenor”. Właściciel
terenu został powiadomiony o nielegalnym wysypisku i o konieczności uprzątnięcia terenu.
JOST Sp. z o. o.,
ul. Reymonta 7 we Wrocławiu,
Zakład Produkcyjny
ul. Motoryzacyjna 6,
67-100 Nowa Sól
Zakład zajmuje się produkcją części do sprzęgieł siodłowych, dyszli i części nóg podporowych dla samochodów ciężarowych. W sierpniu 2011 r. przeprowadzono kontrolę problemową zakładu z zakresu przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska
dot. ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz ustawy o odpadach.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
GEDIA POLAND Sp. z o. o.
ul. Staszica,
67-100 Nowa Sól
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 26.08. – 04.10.2011 r. w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i opakowaniami. Kontrola nie
wykazała nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, a także w posiadanych pozwoleniach na korzystanie ze środowiska oraz w obowiązującej zakład sprawozdawczości z tego zakresu
Alu-Druckguss Sp. z o. o.,
ul. Zielonogórska
63, 67-100 Nowa Sól
Kontrola przeprowadzona była w dniach: 24.02.2011; 24.03.2011. Instalacja do obróbki aluminium.
Zakład zajmuje się obróbką elementów z aluminium. Zakład wytwarza odpady
niebezpieczne w ilości ponad 1,0 Mg rocznie, w związku z czym powinien posiadać decyzję
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zezwalającą na wytwarzanie odpadów. Stan formalno-prawny w dniu kontroli był
nieuregulowany.
Woźny & Schwalm Sp. z o. o.,
ul. Topolowa 3,
67-100 Nowa Sól
Kontrola przeprowadzona była w dniach: 01.04.2011; 15.04.2011. Firma zajmuje się
produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego. Zakład posiada umowę na zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków. Gospodarka odpadowa prowadzona była prawidłowo. Nie przedkładano natomiast wykazów dot. naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.
Wytwórnia Parkietu Sebastian Rzymski,
ul. Zygmuntowska 3,
67-120 Kożuchów
Kontrola przeprowadzona była w dniach: 16.06.2011; 30.06.2011. Firma zajmuje się
produkcją gotowych parkietów podłogowych
Produkowany parkiet podłogowy nie jest powlekany powłokami lakierniczymi. Zakład pobiera wodę z sieci wodociągowej. Odprowadzanie ścieków następuje do zbiornika
bezodpływowego. Gospodarka odpadowa prowadzona była prawidłowo.
„FAZ” S. C. Andrzej i Zbigniew Ficner,
Wrociszów 47 d,
67-100 Wrociszów
Kontrola przeprowadzona była w dniach: 22.08.2011. Zakład zajmuje się produkcją
figur ogrodowych. Gospodarka odpadowa prowadzona była prawidłowo. Zakład nie wypełnił
obowiązku zarejestrowania Zakładu w Krajowej Bazie o Emisji Gazów Cieplarnianych i innych Substancji (KOBiZE) i nie wypełniał sprawozdań dot. emisji gazów cieplarnianych
i innych substancji.
Ferma Drobiu Wacław Firlej,
ul. Markiewiczowej 11,
67-106 Niedoradz
Kontrola Fermy Drobiu przeprowadzona była w dniach: 18.10.2011; 27.10.2011. Kontrola problemowa mająca na celu sprawdzenie przestrzegania warunków określonych
w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze”;
ul. Sadowa 4;
67-115 Bytom Odrzański
Kontrola Spółdzielni Niewidomych „Nadodrze” została przeprowadzona w dniach
od 10 listopada do 08 grudnia 2011 r. W ramach Spółdzielni działa zakład produkcyjny, przychodnia lekarska oraz zajazd. Zakład produkcyjny zajmuje się produkcją elementów instalacji
przenoszenia cieczy i gazów w sprzęcie gospodarstwa domowego.
Ustalono, że kontrolowany podmiot realizuje w pełni obowiązki formalno prawne wynikające z ustaw.
Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.
ul. Hutnicza 10/12
67-100 Nowa Sól
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Kontrola problemowa planowa z zakresu nadzoru rynku. Kontrola przeprowadzona w
dniach 28.01.2011 i 22.02.2011.
Podczas czynności kontrolnych sprawdzano oznakowania na opakowaniach, oraz analizowano dokumentację dotyczącą ww. opakowań. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
„M&M” Maciej Maciejewski
ul. Bolesława Prusa 5
67-120 Kożuchów
Kontrola problemowa planowa przeprowadzona była w dniach 28.02.2011 i
21.03.2011.
Firma „M&M” Maciej Maciejewski prowadzi działalność w zakresie importu i sprzedaży używanych opon. Firma zlokalizowana jest w Kożuchowie przy ul. Prusa 5.
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
OBRÓT SUROWCAMI WTÓRNYMI Władysław Jan Marszałek
Pl. Solny 1
67-100 Nowa Sól
Kontrola problemowa planowa przeprowadzona była w dniach 11.02.2011 i 04.03.2011.
Firma OBRÓT SUROWCAMI WTÓRNYMI Władysław Jan Marszałek posiada wpis do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Nowa Sól. Data rozpoczęcia działalności - 22.03.2010 r. Firma zajmuje się skupem surowców wtórnych tj. makulatury, złomu stalowego i kolorowego, folii.
W wyniku kontroli stwierdzono brak decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w
zakresie zbierania lub transportu odpadów. W związku z powyższym wydana została decyzja
administracyjna wymierzająca karę pieniężną.
ICRC Auto Serwis
ul. Konstruktorów 3
67-100 Nowa Sól
Kontrola problemowa planowa przeprowadzona była w dniach 05.05.2011 i 02.06.2011.
W kontrolowanym obiekcie zlokalizowanym na terenach strefy przemysłowej (KSSSE)
przy ulicy Konstruktorów 3. Oddział Nowa Sól, prowadzona jest kompleksowa naprawa samochodów, w tym blacharstwo, lakiernictwo i mechanika. Działalność w Nowej Soli prowadzona jest od października 2010 r.
Na terenie zakładu zlokalizowana jest kabina lakiernicza oraz pomieszczenie mieszalni
lakierów. Firma nie posiadała uregulowanej strony formalno-prawnej dla tej instalacji w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza i nie naliczała opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zarządzenie pokontrolne i zastosowano sankcje.
Usługi Transportowe Robert Kaczmarek
Chełmek 9a
67-108 Lubięcin
Kontrola interwencyjna przeprowadzona była w dniu 29.04.2011.
Kontrola firmy Usługi Transportowe Robert Kaczmarek, odbyła się w związku z pisemną
skargą mieszkańca Chełmka na działalność ww. firmy.
Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
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Woda na potrzeby firmy pobierana jest z własnego ujęcia wód podziemnych. Brak jest zamontowanego wodomierza. Ścieki powstałe w wyniku eksploatacji pomieszczeń sanitarnych
(kuchnia, wc) odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 20 000 m3.
Mycie samochodów odbywa się na nieutwardzonym terenie w pobliżu granicy działki. Do
mycia używana była woda z własnego ujęcia, natomiast ścieki powstałe w wyniku mycia pojazdów wsiąkały w podłoże. Do mycia używane były standardowe płyny i szampony samochodowe. Firma w najbliższym czasie zobowiązała się do budowy profesjonalnego stanowiska do mycia pojazdów.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości tj. wprowadzanie ścieków do ziemi bez
zapewnienia ochrony wód zastosowano sankcje oraz wydano zarządzenie pokontrolne.
LAMGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Eksport-Import Maciej
Gibowski
ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
Kontrola problemowa planowa przeprowadzona była w dniach 31.05.2011 i
30.06.2011.
PPHU LAMGI zlokalizowane jest w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 40. Firma zajmuje się produkcją stolarki okiennej z PCV oraz systemów osłonowych (rolety aluminiowe,
roletki materiałowe). Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
TOMEX Katarzyna Hassa
ul. Nowosolska 28
65-111 Przyborów
Kontrola problemowa planowa przeprowadzona była w dniach 14.04.2011 i 12.05.2011.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOMEX Katarzyna Hassa prowadzi działalność w
zakresie przetwórstwa mięsnego. Dodatkowo prowadzi sklep ogólnospożywczy. Firma nie
posiada własnej ubojni.
Stwierdzone w wyniku kontroli naruszenia i nieprawidłowości:
- nie naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska
- brak uregulowanej strony formalno-prawnej w zakresie emisji gazów i pyłów do powierza
- brak uregulowanej strony formalno-prawnej w zakresie odprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zarządzenie pokontrolne i zastosowano sankcje.
R. M. Warbet
Robert Śliwiński, Monika Śliwińska Spółka Jawna
ul. Sławska 1
67-112 Siedlisko
Kontrola problemowa planowa przeprowadzona była w dniach 16.05.2011 i
03.06.2011
R. M. Warbet Robert Śliwiński, Monika Śliwińska Spółka Jawna zajmuje się produkcją figur
dekoracyjnych i ogrodowych z betonu, oraz sprzedażą hurtową art. dekoracyjnych (m.in.
sztuczne kwiaty, ceramika).
Stwierdzone w wyniku kontroli naruszenia i nieprawidłowości:
- brak rocznych sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów i sposobu postępowania
z nimi przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego

7

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zarządzenie pokontrolne i zastosowano sankcje.

„Alteks” Aleksander Kaczmarek
Ługi 50
67-106 Otyń
Kontrola problemowa planowa przeprowadzona była w dniach 05.07.2011 i
02.08.2011
Firma zajmuje się produkcją więźby dachowej, oraz innych elementów drewnianych na
potrzeby budownictwa. Dodatkowo firma jest producentem drewnianej architektury ogrodowej. Na terenie zakładu prowadzony jest także skład drzewny.
Stwierdzone w wyniku kontroli naruszenia i nieprawidłowości:
- eksploatowana przez Zakład instalacja odpylająca, nie posiadała uregulowania formalno-prawnego.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zarządzenie pokontrolne.
Usługi Tartaczne i Produkcja „DREW-KA" Kazimierz Cios
ul. Długa 10
67-112 Siedlisko
Kontrola problemowa planowa przeprowadzona była w dniach 07.09.2011 i
20.09.2011
Firma zajmuje się produkcją więźby dachowej, oraz innych elementów drewnianych na
potrzeby budownictwa. Firma nie zajmuje się impregnacją drewna.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GBW
Gawron-Bednarz Spółka Jawna
ul. Przyszłości 3
67-100 Nowa Sól
Kontrola problemowa nieplanowa przeprowadzona była w dniach 23.08.2011 i
06.09.2011
Firma „GBW” S.J. Gawron-Bednarz zajmuje się produkcją wyrobów dekoracyjnych z
żywicy poliestrowej.
W wyniku stwierdzonej w toku kontroli nieprawidłowości, tj. brak odpowiedzi na wydane wcześniej zarządzenie pokontrolne skutkowało zastosowaniem sankcji.
OBRÓT SUROWCAMI WTÓRNYMI Władysław Marszałek
ul. Bohaterów Getta 6
67-100 Nowa Sól
Kontrola problemowa nieplanowa przeprowadzona była w dniu 23.09.2011
Kontrolna przeprowadzona na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Nowej Soli.
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Władysław Marszałek prowadzi działalność polegającą na skupie surowców wtórnych w Nowej Soli przy ul. Bohaterów Getta 6, bez
wymaganej przepisami (art. 28 ustawy o odpadach, tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 z późn. zm.) decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie
odpadów. W związku z powyższym wydana została decyzja administracyjna wymierzająca
karę pieniężną.
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Ante-Holz-Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 2
67-120 Kożuchów
Kontrola problemowa planowa przeprowadzona była w dniach 17.10.2011 i 09.11.2011
Spółka zajmuje się produkcją drewnianej architektury ogrodowej m.in. wiaty garażowe,
deski tarasowe, pergole, płoty.
Zakład nie prowadził ewidencji wytwarzanych odpadów. Stwierdzono brak rocznych
sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów i sposobów postępowania z nimi, przekazywanych do urzędu marszałkowskiego. Zakład nie posiadał uregulowanej strony formalno –
prawnej dot. gospodarki odpadami, tj. nie posiadał pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Wszystkie stanowiska do obróbki drewna wyposażone są w miejscowe systemy odprowadzania pyłów i trocin, które następnie za pomocą rurociągów doprowadzane są do cyklonów.
Ww. instalacja wymaga regulacji formalno-prawnej. Zakład nie posiadał uregulowanej
powyższej kwestii. Firma nie naliczała opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości zastosowano sankcje i wydano zarządzenie pokontrolne.
NAPENA Sp. z o.o.
Oddział w Nowej Soli
ul. Zaułek 3
Kontrola problemowa pozaplanowa przeprowadzona była w dniach 05.12.2011 i
22.12.2011
Kontrolna przeprowadzona była na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Nowej Soli.
Firma prowadzi działalność polegającą na sprzedaży zbóż, nasion i środków ochrony roślin. Ponadto zajmuje się suszeniem zbóż we własnej suszarni zlokalizowanej na terenie firmy. Spółka przedłożyła w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z której emisja nie wymaga pozwolenia. W dniu
15.09.2011 r. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli przyjęło ww. zgłoszenie instalacji, tj. instalacji energetycznej o nominalnej mocy cieplnej 1,5 MW opalanej olejem opałowym EKOTERM, oraz instalacji do przechowywania zboża łącznie w ilości 8 140 Mg. Instalacje do
suszenia owoców, warzyw, zbóż innych płodów rolnych lub leśnych o wydajności do 30 Mg
na godzinę nie wymagają zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Spółka nie nalicza opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska dla oddziału w
Nowej Soli. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zarządzenie pokontrolne i
zastosowano sankcje.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MOBIL-POLEN
Ratownictwo Drogowe Paweł Kaczmarek
ul. Żagańska 24
67-120 Kożuchów
stacja demontażu pojazdów
Kontrola (nieplanowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 12.09.2011 r. dotyczyła
sprawdzenia zgłaszanych nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami. Wyniki kontroli nie potwierdziły procederu spalania odpadów.
AUTO-PROFI
Ryszard Miśko
ul. Słoneczna 8
67 – 415 Kolsko
stacja demontażu pojazdów
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Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 14.06.2011 r. dotyczyła
sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość”
Rejów
67-124 Nowe Miasteczko
stacja demontażu pojazdów
Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 4.10.2011 r. dotyczyła
sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji w Rejowie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
„NOWIMET” S.C. Paweł Chrzanowski, Wojciech Chrzanowski,
ul. Limanowskiego 5
67-120 Kożuchów
stacja demontażu pojazdów
Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 5.05.2011 r. dotyczyła
sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kożuchowie przy ul Dworcowej. W wyniku kontroli
nie stwierdzono nieprawidłowości.
ALUMETAL Nowa Sól Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
67-100 Nowa Sól
Kontrole (nieplanowe/problemowe) przeprowadzone w dniu 7.06.2011 r. oraz
15.11.2011 r. dotyczyły sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem instalacji do przetwarzania odpadów – złomu aluminium usytuowanej w Nowej Soli
przy ul. Przemysłowej 8. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
POL-FERM Sp. z o.o.
Łosice, 55-095 Mirków
Ferma Niedoradz
Kontrola przeprowadzona została w grudniu 2011 r. i dotyczyła instalacji do intensywnego chowu trzody chlewnej o więcej niż 750 miejsc dla macior, zlokalizowanej na terenie fermy w Niedoradzu i eksploatowanej przez Spółkę POL-FERM z siedzibą w Łosicach.
Kontrola dotyczyła sprawdzenia postępowania z gnojowicą wytwarzaną na terenie fermy
trzody chlewnej w Niedoradzu, na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu. Ferma funkcjonuje na podstawie pozwolenia zintegrowanego z dnia 9 lutego 2006 r. znak:
RŚ.III.JKoł.6618-6/05 z późniejszymi zmianami wydanego przez Wojewodę Lubuskiego.
Całość gnojowicy jest przekazywana Spółce Biogaz-Agri, prowadzącej eksploatację
ww. biogazowni rolniczej, która odpowiada za dalszy sposób postępowania z wytwarzanym
osadem pofermentacyjnym.
Przedmiotowa kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.
Gospodarstwo Rolne GROLDER Sp. z o.o. Ferma Trzody Chlewnej
67-112 Siedlisko
Borowiec PGR 6
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Kontrola przeprowadzona została w grudniu 2011 r. i dotyczyła sprawdzenia postępowania z nawozem naturalnym wytwarzanym na terenie fermy trzody chlewnej w Borowcu,
na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu. Na terenie fermy zlokalizowana jest instalacja
do intensywnego chowu trzody chlewnej więcej niż 2000 miejsc dla tuczników (powyżej 30
kg) oraz więcej niż 750 miejsc dla macior. Ferma eksploatowana jest na podstawie pozwolenia zintegrowanego z dnia 14 grudnia 2005 r. znak: RŚ.III.JKoł.6618-2/05 z późniejszymi
zmianami wydanego przez Wojewodę Lubuskiego.
Powstająca na terenie Fermy Trzody Chlewnej w Borowcu gnojowica zagospodarowana jest na cele rolnicze Gospodarstwa Rolnego GROLDER Sp. z o.o., do nawożenia pól
uprawnych, zlokalizowanych w miejscowościach: Zwierzyniec, Borowiec, Bielawy, Siedlisko
oraz Studzieniec.
Przedmiotowa kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.
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 2010 r. długość sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego (bez przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych) wynosiła odpowiednio: 6459,8 km i 2709,0 km (rys. 1). Długość sieci
wodociągowej w powiecie nowosolskim wynosiła 490,6 km (na koniec 2009 r.: 475,9 km),
natomiast długość sieci kanalizacyjnej – 137,6 km (na koniec 2009 r.: 133,9 km) 2).

Rys. 1. Odsetek korzystających z instalacji wod-kan. w latach 2002-2010 w odniesieniu do
ogółu ludności w powecie nowosolskim (źródło: GUS)
W 2010 roku 89,8% ogółu ludności w powiecie nowosolskim korzystało z sieci wodociągowej, przy czym 96,5% w miastach, natomiast na wsiach 77,1% ludności. Z sieci kanalizacyjnej korzystało 58,6% ogółu ludności w powiecie, przy czym w miastach wartość ta wy2

Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2011, (Województwo
Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2009),wyd. przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
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nosiła 85,8%, natomiast na wsiach tylko 7,9%. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
w powiecie nowosolskim wynosiła w 2010 roku 55,6%, natomiast w 2011 roku 55,7% ogółu
ludności powiatu.
Taki stan infrastruktury rodzi określone problemy związane między innymi
z możliwością zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnieniem
prawidłowej eksploatacji istniejących oczyszczalni ścieków, w związku z dowożeniem do
nich nieświeżych ścieków z miejscowości nieposiadających kanalizacji.
4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie (także
w powiecie nowosolskim) jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw
o niskiej jakości oraz z działalnością małych zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia na emisję do powietrza gazów i pyłów.
Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w
województwie lubuskim na koniec 2011 r. wynosiła ogółem 1261 Mg/rok (w powiecie nowosolskim 52 Mg/rok), a zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) ogółem – 23143
Mg/rok (w powiecie nowosolskim 257 Mg/rok), w tym dwutlenku siarki 2759 Mg/rok (w
powiecie nowosolskim 137 Mg/rok) 3) (rys.2).

Rys. 2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych (ogółem) i gazowych (dwutlenku siarki) do powietrza
w latach 1998-2011 przez zakłady szczególnie uciążliwe w powiecie nowosolskim (żródło:
GUS)
W miastach istotnym problemem są także zanieczyszczenia związane z komunikacją
samochodową. Szczególnego znaczenia nabiera tu budowa obwodnic i „wyprowadzenie”
ruchu komunikacyjnego poza centra miast, celem ograniczenia kumulowania się w nich zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł.

3

Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2011, wyd. przez Urząd
Statystyczny w Zielonej Górze
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II.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu nowosolskiego na tle
województwa lubuskiego – według badań monitoringowych

1. Wody powierzchniowe
Monitoring wód powierzchniowych w 2011 r. prowadzony był zgodnie z zapisami:
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja
2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) oraz Wojewódzkiego Programu
Monitoringu Środowiska (WPMŚ) na lata 2010 – 2012. Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone były w następujących sieciach monitoringu:
 diagnostycznego, który ustanawia się w celu oceny stanu jednolitych części wód (jcw), jak również w celu określenia rodzajów oraz oszacowania wielkości znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka, na które narażone są określone części wód. Umożliwia także dokonanie oceny długoterminowych zmian stanu jcw w warunkach naturalnych oraz w warunkach
szeroko rozumianych oddziaływań antropogenicznych. Zakres pomiarowy oprócz elementów
biologicznych i fizykochemicznych obejmuje także badania wskaźników chemicznych
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (niektóre metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pestycydy) oraz specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych. W ramach monitoringu diagnostycznego prowadzone są również badania wód jezior reperowych. (Tarnowskie Duże oraz Głębokie k. Międzyrzecza), należące do grupy 22 jezior reprezentujących
najpowszechniejsze w Polsce typy jezior oraz pełne spektrum jakości wód, badane corocznie ze zwiększoną częstotliwością: 6-8 razy w roku.
 operacyjnego, który prowadzi się na jcw zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 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 operacyjny 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
pomiarowo-kontrolny został wyznaczony.
1.1. Rzeki
W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził
badania wód rzecznych na terenie województwa lubuskiego w 42 punktach pomiarowo – kontrolnych, które posłużyły do oceny stanu 41 jcw. W ramach oceny określono stan ekologiczny
dla 26 naturalnych oraz potencjał ekologiczny dla 14 sztucznych i silnie zmienionych jcw,
natomiast 1 jcw oceniono pod kątem przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
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Ocena stanu wód została wykonana w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549).
Większość ocenionych jcw wykazała dobry stan lub potencjał ekologiczny (20 jcw).
Umiarkowany stan lub potencjał ekologiczny osiągnęło 18 jcw. Słaby stan lub potencjał
ekologiczny odnotowany został w 2 jcw. Bardzo dobry stan i maksymalny potencjał
ekologiczny nie został stwierdzony, podobnie zły stan lub potencjał ekologiczny (rys. 3 i 4).
O wynikach oceny stanu/potencjału ekologicznego poniżej stanu dobrego głównie
decydowała klasa elementów biologicznych, w kilku przypadkach ocena ta była
zdeterminowana przez klasę elementów fizykochemicznych. Najczęściej przekroczenia
granicznych wartości określonych dla II klasy jakości wód powierzchniowych występowały
w przypadku wskaźnika charakteryzującego warunki tlenowe (ogólny węgiel organiczny)
oraz w przypadku substancji biogennych.
Stan chemiczny wód został oceniony w 6 jcw, z czego 4 jcw osiągnęły dobry stan
chemiczny, a 2 jcw wykazały stan poniżej dobrego, w 34 jcw stan chemiczny nie został
określony (rys. 5).
1
4%
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46%

13
50%

bardzo dobry
dobry
umiarkowany
słaby
zły

Rys. 3. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim
w 2011 r. na podstawie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego

14

1
7%

maksymalny
7
50%

6
43%

dobry
umiarkowany
słaby
zły

Rys. 4. Ocena potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie
lubuskim w 2011 r. na podstawie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego
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dobry
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nie badano

34
85%

Rys. 5. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim
w 2011 r. na podstawie monitoringu diagnostycznego
Ponadto wykonana została weryfikacja klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego
oraz stanu chemicznego jcw rzek ze względu na prowadzony w tych punktach monitoring
celowy, w ramach którego wykonano oceny dla obszarów:
 będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
 przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym i
obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków
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wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych oraz narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
Pod kątem przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
do spożycia przebadano 1 jcw (Obrzyca od Ciekącej do ujścia wraz z jeziorem Rudno). Ocena
wykazała, że nie spełnia ona określonych wymogów, ze względu na zbyt wysokie stężenia
ogólnego węgla organicznego, azotu Kjeldahla i manganu oraz zbyt niskie nasycenie wody
tlenem. Pod kątem przeznaczenia wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych oceniono
14 jcw, z czego tylko 2 jcw spełniły określone wymogi. Pod kątem zagrożenia rzek eutrofizacją wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oceniono 35 jcw, z
czego 20 jcw spełniło określone wymogi.
Po uwzględnieniu ww. ocen dobry stan lub potencjał ekologiczny został stwierdzony
w 8 jcw, umiarkowany w 25 jcw, a słaby w 2 jcw.
W 2011 r. WIOŚ w Zielonej Górze nie prowadził badań monitoringowych rzek przepływających przez obszar powiatu nowosolskiego.


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 charakteryzuje się północna i środkowa część Pojezierza Lubuskiego gdzie, jeziora
występują w skupiskach w obrębie wysoczyzn morenowych. Krajobraz Pojezierza Lubuskiego został ukształtowany przez cofający się lodowiec (zlodowacenie bałtyckie) i związanym z
tym procesem działalności 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 - meromiktyczne. Najliczniejszą grupę w woj. lubuskim stanowią jeziora o powierzchni <5 ha, ich znaczna część
ulega stopniowemu zanikaniu w wyniku obniżającego się poziomu wód gruntowych oraz
sukcesji roślinności. Najmniejszą grupę stanowią jeziora powyżej 100 ha. W ostatnich latach,
na terenie powiatu nowosolskiego nie badano jezior w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska.
Wody jezior z obszaru województwa lubuskiego, w okresie ostatnich lat wykazały w
wielu przypadkach polepszenie jakości, wzrósł także udział procentowy ilości jezior najczystszych, niestety zwiększył się też procentowy udział wód zdegradowanych. W dalszym ciągu
największym zagrożeniem dla jezior są wprowadzane do nich nadmierne ładunki zanieczyszczeń antropogenicznych. W nielicznych przypadkach ścieki wprowadzane są do jezior bezpośrednio, najczęściej przedostają się do nich z wodami dopływów. Dotkliwym zagrożeniem dla
stanu czystości 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
mogą przedostawać się zanieczyszczenia z ośrodków wypoczynkowych nieposiadających
prawidłowo rozwiązanej gospodarki ściekowej i odpadowej.
Większość wód jezior województwa lubuskiego charakteryzuje się zwiększoną lub
wysoką odpornością na degradację (II kategoria). 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 niewielkie zanieczyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany jakości ich
wód.
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Na obszarze województwa lubuskiego w 2010 roku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, zbadano i oceniono ogółem 20 jezior. Wszystkie z nich podlegały badaniom w ramach monitoringu operacyjnego, a w przypadku 2 jezior (Tarnowskie Duże oraz
Głębokie k. Międzyrzecza) również dodatkowo w ramach monitoringu diagnostycznego.
Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008). Ocenę wykonał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, a weryfikację tej oceny dla całego kraju, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
Klasyfikacja stanu ekologicznego 20 jezior badanych w 2010 roku wykazała
w przypadku 1 jeziora stan bardzo dobry, w 15 jeziorach stan umiarkowany, w 2 jeziorach
stan słaby i w 2 jeziorach stan zły. Wśród wskaźników biologicznych, najczęściej występujące wartości poniżej stanu dobrego odnotowano dla chlorofilu „a”, natomiast dla wskaźników
fizykochemicznych wartości te dotyczyły najczęściej nasycenia hypolimnionu tlenem, tlenu rozpuszczonego nad dnem oraz zawartości fosforu ogólnego.
Ogólna ocena stanu jezior badanych w 2010 roku, ustalana na podstawie gorszego
wyniku oceny stanu ekologicznego i chemicznego wskazuje, że tylko jedno jezioro było
w stanie dobrym, natomiast 19 jezior było w stanie złym.
Ocena jezior badanych w 2011 r. obecnie jest na etapie weryfikacji przez Instytut
Ochrony Środowiska w Warszawie i po jej opracowaniu dostępna będzie 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 całego kraju. Ich pobór dla celów produkcji i zaopatrzenia ludności w wodę wykazuje
tendencję spadkową. Powodem tego trendu jest nie tylko spadek wielkości 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.
Na terenie powiatu nowosolskiego znajdują się 2 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Największą powierzchnię zajmuje zbiornik: Pradolina Barycz – Głogów (nr
302), natomiast w północno - zachodniej części powiatu znajduje się zbiornik: Pradolina Zasiek – Nowa Sól (nr 301). W granicach powiatu nowosolskiego znajdują się 3 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerach 66, 70, 71.
W 2011 r. badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego
przeprowadzone zostały przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sieć monitoringu krajowego na terenie województwa lubuskiego obejmowała 27 punktów pomiarowych na terenie siedmiu powiatów: żarskiego – 13
punktów, krośnieńskiego – 2 punkty, słubickiego – 5 punktów, sulęcińskiego – 1 punkt, strzelecko-drezdeneckiego – 3 punkty, żagańskiego – 2 punkty, miasto Gorzów Wlkp. – 1 punkt.
Nie prowadzono badań w granicach powiatu nowosolskiego.
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Na terenie województwa lubuskiego w żadnym przebadanym punkcie nie stwierdzono
występowania wód podziemnych bardzo dobrej jakości (klasa I). Wody dobrej jakości (klasa
II) stwierdzono w 2 punktach, zadowalającej jakości (klasa III) – w 17 punktach, niezadowalającej jakości (klasa IV) – w 5 punktach, w pozostałych 3 punktach stwierdzono wody złej
jakości (klasa V). W klasie IV i V najczęściej przekraczane były wartości wskaźników: pH,
żelaza, manganu, sodu, wapnia, chloru, potasu, cynku, boru, siarczanów, azotanów
oraz całkowitej zawartości węgla organicznego.
Ponadto w 2011 roku w wybranych 25 punktach wykonano zakres badań rozszerzony
o dodatkowe wskaźniki (m.in.: antracen, benzo(a)piren, aldryna, p,p’-DDT, endosulfan I).
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.
Na terenie powiatu nowosolskiego prowadzone są obserwacje jakości wód podziemnych w ramach tzw. monitoringu lokalnego (sieci piezometrów wokół lokalnych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń). Jak wynika ze sprawozdań przesyłanych do WIOŚ w Zielonej
Górze, w 2011 roku monitoring taki prowadzony był na terenie składowiska odpadów w Bobrownikach, Kolsku oraz Mirocinie Dolnym.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bobrownikach
W 2011 roku nie stwierdzono negatywnego oddziaływania składowiska na jakość wód
podziemnych. Wartości wszystkich badanych parametrów wskazywały na bardzo dobrą jakość wód (klasa I).
Składowisko odpadów w Kolsku
Wyniki badań przeprowadzonych w 2011 roku wskazują, iż większość zbadanych
wskaźników mieści się w zakresie wód bardzo dobrej jakości (klasa I). Wśród wskaźników
charakterystycznych dla dobrej jakości wód (klasa II) dominowały siarczany, ołów oraz ogólny węgiel organiczny. Najniższą, niezadowalającą jakość wód stwierdzono w odniesieniu do
azotanów (klasa IV).
Składowisko odpadów przemysłowych w Mirocinie Dolnym
Wyniki badań monitoringu przeprowadzonego w 2011 roku wskazują na bardzo dobrą
jakość wód podziemnych (klasa I). Jedynie, podobnie jak w roku 2010, w rejonie jednej ze
studni zanotowano zmiany chemizmu wód – podwyższone stężenia azotu azotanowego
w porównaniu z innymi badanymi wodami podziemnymi, w związku z czym wodę z ww.
studni zaliczono do II klasy jakości. Dla wykluczenia lub potwierdzenia wpływu oddziaływania składowiska na chemizm wód podziemnych konieczne są dalsze badania z piezometrów w
dotychczasowym zakresie.
3. Imisja zanieczyszczeń powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2012 r.
kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w
2011 r. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego.
Ocena za rok 2011 wykonana została w nowym układzie stref. W założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(przygotowanych w związku z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego 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
uwzględnianych w ocenach jakości powietrza będzie obowiązywał nowy podział kraju na
strefy (rys. 4. i 5.). W nowym układzie strefę stanowią:
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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.

Rys. 4. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu zawieszonego PM10 i zanieczyszczeń
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. 5. 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
Wielkopolskim, Zielonej Górze, Wschowie oraz w Sulęcinie. W ocenie jakości powietrza pod
kątem ochrony roślin wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w
Smolarach Bytnickich (pow. krośnieński).
Ocenę jakości powietrza w strefie lubuskiej opracowano w oparciu o pomiary przeprowadzone w 3 miejscowościach: Sulęcin, Wschowa oraz Smolary Bytnickie.
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 konieczność opracowania programu ochrony powietrza.
Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego na podstawie wyników
badań imisji wykonanych w 2011 r. - przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony
zdrowia – wykazała, iż we wszystkich strefach wystąpiły przekroczenia. W strefie miasto
Gorzów Wlkp. wystąpiły przekroczenia stężenia średniego-dobowego i średniorocznego dla
pyłu zawieszonego PM10 (pył o średnicy ziaren poniżej 10 µm) oraz stężenia średniorocznego zawartego w pyle PM10 benzo(a)pirenu (BaP). W strefie miasto Zielona Góra wystąpiły
przekroczenia stężenia średniorocznego zawartego w pyle BaP. W strefie lubuskiej monitorowanej przez stacje zlokalizowane w Sulęcinie, Wschowie oraz Smolarach Bytnickich wystąpiły przekroczenia: dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu PM10 w roku kalendarzowym oraz stężenia średniorocznego dla
zawartego w pyle PM10 benzo(a)pirenu - w Sulęcinie oraz we Wschowie. Ponadto we
Wschowie przekroczony został poziom docelowy stężenia zawartego w pyle PM10 arsenu.
Mimo iż stężenie docelowe ozonu w powietrzu nie zostało przekroczone na żadnej ze
stacji, to jednak przekroczony został poziom celu długoterminowego określony dla ozonu na
wszystkich stacjach pomiarowych działających w województwie lubuskim.
Z badań zanieczyszczenia powietrza wykonanych przez WIOŚ w Zielonej Górze wynika, że dla kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia, stężenia dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zawartych w pyle
zawieszonym PM10: kadmu, niklu oraz ołowiu, występowały w zakresie obowiązujących
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 przekroczenie wartości 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 programów ochrony powietrza mających na celu osiągnięcie wymaganych poziomów substancji w powietrzu.
W 2012 r. dokonano oceny zanieczyszczenia opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń z opadów do podłoża, przeprowadzonej na podstawie uzyskanych w 2011 r.
danych pomiarowych i analitycznych opadów z 23 stacji monitoringowych (w woj. lubuskim
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2 stacje zlokalizowane w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp.) oraz danych pomiarowych ze
162 punktów pomiaru wysokości opadów zlokalizowanych na terenie Polski (w tym 10 na
obszarze woj. lubuskiego). Na tej podstawie wykonane zostały mapy rozkładu przestrzennego
wysokości opadów oraz stężeń substancji zawartych w opadach wraz z wielkościami ich depozycji (wartości 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).
Wartości pH zmierzone w 2011 roku na terenie województwa lubuskiego mieściły się
w zakresie 4,23-7,09. W 2011 roku zaobserwowano spadek ilości kwaśnych deszczy w porównaniu do roku poprzedniego o 16,4 %, natomiast ilość kwaśnych deszczy w wieloleciu
2001-2010 wynosiła 58 %. Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy oznaczanych substancji
zdeponowany na obszar województwa lubuskiego wyniósł 38,9 kg/ha i był mniejszy niż średni dla całego obszaru Polski o 20 %. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił spadek rocznego
obciążenia substancjami deponowanymi o 19,3 %.
W tabeli 1 zamieszczono szczegółowe informacje odnośnie obciążenia powierzchniowego substancjami deponowanymi z opadów atmosferycznych na terenie powiatu nowosolskiego w 2011 roku.
Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, jak również wyniki badań
opadów atmosferycznych, dostępne są w całości na stronie internetowej Inspektoratu, pod
adresem www.zgora.pios.gov.pl.
Tab. 1. Obciążenie powierzchniowe powiatu nowosolskiego substancjami wniesionymi przez opady
atmosferyczne w 2011 roku (ładunki jednostkowe w kg/ha*rok i ładunki całkowite w tonach/rok)
Wskaźnik
Ładunkek jednostkowy
Ładunek całkowity
Siarczany
Chlorki
Azotyny+azotany
Azot amonowy
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Sód
Potas
Wapń
Magnez
Cynk
Miedź
Żelazo
Ołów
Kadm
Nikiel
Chrom
Mangan
Jon wodorowy

[kg/ha*rok]

[tony/rok]

13,99
6,22
2,70
4,22
10,35
0,333
3,99
1,83
4,70
0,68
0,235
0,1117
0,120
0,0109
0,00107
0,0114
0,0020
0,0387
0,0334

1078
479
208
325
798
25,7
307
141
362
52
18,1
8,6
9,2
0,84
0,082
0,88
0,154
2,98
2,57

4. Hałas
W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2011 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miast: Żary, Żagań, Kostrzyn nad Odrą, Strzelce Krajeńskie
oraz w miejscowościach Marszów (powiat żarski) i Przytoczna (powiat międzyrzecki). Na
ww. terenach zidentyfikowano i wytypowano do badań monitoringowych potencjalne obszary
szczególnego zagrożenia hałasem - w wyniku analizy sposobu zagospodarowania terenów
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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 pomiarowych zlokalizowanych wzdłuż głównych dróg.
Na terenach objętych pomiarami hałasu komunikacyjnego stwierdzono przekroczenia
poziomu dopuszczalnego w przedziale od 5,9 do 11,3 dB w porze dziennej i od 9,6 do 18,1
dB w porze nocnej.
Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że głównym źródłem uciążliwości hałasowej
był przejazd pojazdów ciężkich, których udział w ilości pojazdów poruszających się na badanych odcinkach zwiększał się w porze nocnej.
Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w 2011 r., zostały szczegółowo omówione w
przygotowywanych opracowaniach, które zamieszczono na stronie internetowej WIOŚ w
Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl.
5. Pola elektromagnetyczne
Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM)
w środowisku. Dotychczas, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny.
W 2011 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). Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku
przeprowadzono również w dwóch punktach na terenie powiatu nowosolskiego. Punkty pomiarowe zlokalizowano w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej, zlokalizowanych w
Nowej Soli i Niedoradzu.
Poziomy
natężenia
składowej
elektrycznej
pola
elektromagnetycznego
w wytypowanych punktach pomiarowych na terenie powiatu nowosolskiego osiągały niskie
wartości: w Nowej Soli - 0,56 V/m oraz w Niedoradzu - 0,28 V/m, przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 7 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Nr
192 z dnia 14 listopada 2003 r., poz. 1883). Szczegółowe dane dotyczące pomiarów na terenie
powiatu nowosolskiego przedstawia poniższa tabela (tab. 2.).
Tab. 2. Wyniki pomiarów poziomów promieniowania elektromagnetycznego w powiecie nowosolskim w 2011 roku.
Miejsce badań

Długość geograficzna

Szerokość
geograficzna

Zmierzona
składowa
elektryczna*
[V/m]

% wartości
dopuszczalnej

1

Nowa Sól

15°42’49,50”

51°48’36,30”

0,56

8,00

2

Niedoradz

15°39’46,20”

51°51’59,60”

0,28

Nr punktu
pomiarowego

4,00

*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.
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Pomiary wykonane w 2011 roku na terenie województwa lubuskiego w żadnym punkcie pomiarowym nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Zmierzone wartości
skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wahały się w
granicach: od 0,20 do 2,9 [V/m] – tj. maksymalnie 22,7% wartości dopuszczalnej.

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