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INFORMACJA
o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim
Wprowadzenie
Informację opracowano na podstawie działalności inspekcyjnej WIOŚ oraz wyników
badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska, wykonanych w 2006 r. i w latach
poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

I

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

1. Informacje ogólne
Wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

1)

, na terenie powiatu świebodzińskiego prowadzi

działalność ogółem 6192 podmioty gospodarcze (na koniec 2004 r .- 5955), w tym m.in.:



613 podmiotów w branży przemysłowej,



508 podmiotów w branży budownictwo,



1817 podmiotów w branży handel i naprawy,



267 podmiotów w branży: hotele i restauracje



347 podmiotów w branżach: transport, gospodarka magazynowa i łączność.
Pozostałe

podmioty gospodarcze działają w branżach: obsługa nieruchomości i firm,

pośrednictwo finansowe, rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo.

1) Dane wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2006, wyd. przez Urząd
Statystyczny w Zielonej Górze

2. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska
W ewidencji zakładów kontrolowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi
ska w Zielonej Górze, znajdują się 102 podmioty gospodarcze z powiatu świebodzińskiego.
W 2006 roku przeprowadzono 32 kontrole (w tym 3 z pomiarami) w 31 zakładach, w szczegól
ności: 5 kontroli kompleksowych (w tym 3 kontrole inwestycji – odbiory techniczne), 25 kontroli
problemowych i 2 kontrole interwencyjne. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w 15 przypadkach wydano zarządzenia pokon
trolne zobowiązujące kontrolowane podmioty do ich usunięcia. Nałożono również 1 grzywnę w
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postaci mandatu kredytowanego w wysokości 400 zł. Skierowano ponadto wystąpienia do: Pań
stwowej Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., Burmistrza Świebodzina i Starosty Świebodziń
skiego oraz wszczęto 1 postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji.
Poniżej omówiono wyniki kontroli wybranych podmiotów gospodarczych, przeprowadzo
nych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ostatnim okresie.
−

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
Kontrola Zakładu przeprowadzona w dniu 22.02.2006 r. miała na celu sprawdzenie reali

zacji inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Toporowie.
Uprzednio prowadzone kontrole wykazywały, że mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków
nie zawsze osiągała wymagany efekt oczyszczania dopływających do niej ścieków i zdarzały się
przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.
W związku z powyższym Zakład podjął decyzję o modernizacji przedmiotowej oczysz
czalni ścieków. W ramach zadania:
o

zmieniono system napowietrzania ścieków – zamontowano dodatkowo instalację do napo
wietrzania drobnopęcherzykowego,

o

zmieniono drogę przepływu przez dwa istniejące stawy stabilizacyjne (wydłużono czas
przepływu),

o

wybudowano trzeci staw stabilizacyjny,

o

zmodernizowano system recyrkulacji ścieków.
Ww. prace przyniosły zakładany efekt ekologiczny, co potwierdzone zostało przez analizę

ścieków oczyszczonych pobranych w dniu 22.09.2006 r. przez Laboratorium Wojewódzkiego In
spektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Ponadto w dniu 06.12.2006 r. Starosta Świe
bodziński wydał dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków pozwolenie (znak: OŚR.III.6223-29/06)
na odprowadzanie ścieków do rzeki Konotop.
− Gmina Zbąszynek
Kontrola Gminy przeprowadzona w dniu 17.01.2006 r. miała na celu sprawdzenie realiza
cji inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zbąszynek oraz ko
lektora kanalizacyjnego na trasie Zbąszynek – Chlastawa. Uprzednio prowadzone kontrole wyka
zywały, że ścieki komunalne ze Zbąszynka odprowadzane są do odbiornika bez oczyszczania.
W ramach inwestycji wykonano:
o

mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Chlastawie,

o

kolektor ciśnieniowy wraz z przepompowniami ścieków,

o

częściową przebudowę sieci kanalizacyjnej w Zbąszynku,
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o

sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Kosieczyn,

o

sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Chlastawa.
Decyzją z dnia 02.11.2006 r. znak: OŚR.III.6223-24/06 Starosta Świebodziński udzielił

Gminie Zbąszynek pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do odbiornika (rów
melioracji szczegółowej R-Ob-A w m. Samsonki).
Ww. inwestycja przyniosła zakładany efekt ekologiczny, który potwierdzony został przez
analizę ścieków oczyszczonych pobranych w dniu 16.11.2006 r. przez Laboratorium Wojewódz
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
− IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o. w Augustowie – Zakład Wylęgu Drobiu w Ro

sinie
Kontrola Zakładu przeprowadzona w dniu 20.06.2006 r. miała na celu sprawdzenie reali
zacji inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Rosinie. Uprzednio
prowadzone kontrole wykazywały, że mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków nie zawsze
osiągała wymagany efekt oczyszczania dopływających ścieków i zdarzały się przekroczenia stę
żeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.
W związku z powyższym Zakład podjął decyzję o rozbudowie przedmiotowej oczyszczalni
ścieków o drugi stopień oczyszczania biologicznego, tj. o poletko żwirowo-trzcinowe o po
wierzchni 121 m2. Starosta Świebodziński wydał w dniu 01.06.2006 r. pozwolenie na budowę
(znak: NAB.VI.7351-2-22/06). W dniu kontroli wykonany był wykop ziemny, który wyłożono
geomembraną. Poletko połączone było ze studnią zbiorczą ścieków oczyszczonych oraz ze stud
nią odpływową. Następnie - zgodnie z projektem - poletko miało zostać wypełnione warstwą
kruszywa. W dniu 05.07.2006 r. Zakład poinformował o zakończeniu budowy.

–

Przedsiębiorstwo Prodach Bekier Augustyniak S.J. w Jordanowie
Kontrola Zakładu związana była z zawiadomieniem o nieprawidłowościach w gospodarowa

niu odpadami poprodukcyjnymi oraz odpadami eternitu. Podczas kontroli w dniach 10.
i 21.11.2006 r. stwierdzono, że:


odpady powstające podczas działalności Zakładu (odpady dachówki, złom metalowy, pojem
niki z tworzyw sztucznych, opakowania po farbach, zużyte opony) magazynowane były na
terenie, do którego Spółka nie posiada tytułu prawnego,



w Przedsiębiorstwie nie prowadzono właściwej ewidencji odpadów,



część przekazywanych dalszym odbiorcom odpadów nie była potwierdzona na kartach prze
kazania odpadu,
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nie dopełniano obowiązku przesłania do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zbior
czego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów,



Spółka nie złożyła w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie informacji o wytwarzanych od
padach.
W związku z wystąpieniem powyższych nieprawidłowości na współwłaściciela podmiotu

nałożono karę grzywny oraz wystosowano zarządzenie pokontrolne obligujące do usunięcia
wszystkich uchybień.
Ponadto podczas kontroli stwierdzono na terenie prywatnym (należącym do współwłaścicieli fir
my), przylegającym do terenu Przedsiębiorstwa, obecność połamanych kawałków płyty eternito
wej pochodzącej prawdopodobnie z pokrycia dachowego obiektu znajdującego się na sąsied
niej działce. W związku z powyższym wystosowano pismo do Burmistrza Świebodzina o podję
cie działań zgodnie z kompetencjami, tj. spowodowanie usunięcia odpadów z terenu prywatne
go wskazanego w ww. piśmie.
W lutym 2007 r. Spółka poinformowała tut. Inspektorat o zaprzestaniu magazynowania
odpadów na terenie, do którego Spółka nie posiada tytułu prawnego i usunięciu zalegających
odpadów oraz o fakcie przedłożenia informacji dot. gospodarowania odpadami w Starostwie Po
wiatowym w Świebodzinie.

–

P.P-H-U „CIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 46
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 21 luty, 03 i 16 marca 2006 r. W trakcie kontroli wy

konano pomiary emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla z kotła WR 10.
Zmierzona wielkość emisji była mniejsza od dopuszczalnej, określonej w pozwoleniu na wpro
wadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanym dnia 06.01.2006 r. przez Starostwo Powiatowe
w Świebodzinie.
Stwierdzone uchybienie: zbyt mała częstotliwość wykonywania obowiązkowych pomia
rów emisji.

–

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świebodzinie, Os. Łużyckie 39
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 18 i 21 lutego oraz 03 marca 2006 r. W trakcie kon

troli wykonano pomiary emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla z kotła WR 5
zainstalowanego w kotłowni na Os. Łużyckim. Zmierzona wielkość emisji była mniejsza od do
puszczalnej, określonej w pozwoleniu na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza dla tej ko
tłowni, wydanym dnia 24.11. 2000 r. przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. Emisja z po
zostałych kotłowni eksploatowanych przez ZEC – ze względu na małą moc źródeł – nie wymaga
regulacji prawnych i kontroli.
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Stwierdzone uchybienia: zbyt mała częstotliwość wykonywania obowiązkowych pomia
rów emisji, zły stan techniczny instalacji odpylających kotły w kotłowni na Os. Łużyckim.

–

Lubuskie Zakłady Drobiarskie „ELDROB” S.A. w Świebodzinie
Kontrolę zakładu przeprowadzono w dniach 26-27 września 2006 r. Kontrola dotyczyła

przestrzegania wymogów prawnych i technicznych w zakresie zapobiegania poważnym awariom
przemysłowym. Podczas kontroli ustalono, że zakład dokonał modernizacji instalacji stwarzają
cej ryzyko wystąpienia poważnej awarii. W nowym układzie technologicznym stosuje się dwa
systemy chłodzenia: chłodzenie pośrednie i bezpośrednie. W halach produkcyjnych gdzie prze
bywają ludzie system klimatyzacyjny oparty jest na chłodzeniu pośrednim glikolem, natomiast w
pomieszczeniach magazynowych (chłodni, mroźni i tunelach zamrażalniczych) stosuje się chło
dzenie bezpośrednie poprzez chłodnice amoniakalne. Ponadto w ramach modernizacji instalacji
amoniakalnej dokonano wymiany agregatów sprężarkowych oraz zainstalowano system alarmo
wo-ostrzegawczy wycieku amoniaku do środowiska.
Zastosowane rozwiązania modernizacyjne przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa
dla osób zatrudnionych w zakładzie i mieszkańców Świebodzina.

–

INDYKPOL S.A. – ferma indyków w Lubinicku
Kontrolę zakładu przeprowadzono w dniu 31 marca 2006 r. Kontrola dotyczyła przestrze

gania prawa w zakresie przepisów ochrony środowiska.
Ustalono, iż na podstawie zawartej umowy dzierżawy z Lubuskimi Zakładami Drobiarski
mi „ELDROB” S.A. z siedzibą w Świebodzinie kontrolowana spółka prowadzi hodowlę indyków.
Do zasiedlania ptakami jest wykorzystywanych 14 budynków, w których maksymalna obsada
łącznie wynosi 37800 sztuk indorów.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wystosowano zarządzenie pokontrolne obligujące
użytkownika fermy do uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie prowadzonej gospo
darki odpadowej – wniesienia na jej temat stosownej informacji do starostwa powiatowego.

–

Zakłady Mięsne TARGET w Zbąszynku
W dniu 30 czerwca 2006 r. w Zakładach Mięsnych „TARGET” Sp. z o.o. w Zbąszynku

przeprowadzona została przez pracowników tut. Inspektoratu kontrola problemowa. W trakcie
przeprowadzanej kontroli stwierdzono. uchybienia w zakresie: obowiązku złożenia informacji o
wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze
środowiska, ponoszonych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na rachunek urzędu
marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
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–

Gospodarstwo Rolne Elżbieta Wiatrowska - Glura w Jordanowie 11E
W związku ze złożoną skargą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej

Górze, w dniach 1 i 29 czerwca 2006 r., przeprowadził kontrolę w Gospodarstwie Rolnym Elżbie
ta Wiatrowska - Glura w Jordanowie 11E. W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono co na
stępuje:


Gospodarstwo nie posiadało uregulowanej strony formalno-prawnej dotyczącej poboru wód
podziemnych (na cele bytowo - gospodarcze i hodowlane), pobieranej z własnego ujęcia
wód podziemnych.



Gospodarstwo nie przedkładało informacji dotyczącej wnoszenia opłat za korzystanie ze śro
dowiska ponoszonych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za szczególne
korzystanie z wód do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Wojewódz
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.



Gospodarstwo nie posiadało uregulowanej strony formalno – prawnej dotyczącej gospodarki
wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne oraz nie prowadziło ilo
ściowej i jakościowej ewidencji odpadów powstających na terenie Gospodarstwa, zgodnie
z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.



Gospodarstwo nie składało rocznych zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach od
padów wytworzonych na terenie Gospodarstwa oraz o sposobach gospodarowania nimi do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
W związku z zaistniałymi uchybieniami Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zie

lonej Górze wydał zarządzenie pokontrolne z dnia 17.07.2006 r. znak: WI.4022-62/2006 nakazu
jące wykonanie nałożonych na Gospodarstwo zaleceń. Wg oświadczenia Pani Heleny Kaczmarek
- Kawala (pełnomocnika) obornik usuwany z pomieszczeń inwentarskich na płytę obornikową
zraszany był sporadycznie wodą w celu ograniczenia jego pylenia i tym samym zmniejszenia
jego uciążliwości. Obornik był odbierany systematycznie i nie zalega na płycie obornikowej dłu
żej niż 3 dni. Odcieki powstałe z mycia obiektów inwentarskich oraz z płyty obornikowej za po
mocą 2 studzienek trafiają do sieci kanalizacyjnej i odprowadzane są do zbiornika bezodpływo
wego (instalacja funkcjonowała od 3 tygodni). Ostatnia modernizacja systemu wentylacyjnego
miała miejsce w 2001 r. i dotyczyła wymiany poszczególnych typów wentylatorów ściennych
oraz zautomatyzowania systemu ich sterowania. Natomiast zmiana systemu wentylacji z dacho
wej na ścienną miała miejsce w 1978 r.
W trakcie przeprowadzania wizji terenu gospodarstwa nie stwierdzono przedostawania się
jakichkolwiek zanieczyszczeń do pobliskiego rowu melioracyjnego. Spękania płyty obornikowej
wskazywać mogły na przedostawanie się części odcieków do gruntu. Obowiązek posiadania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

strona 7

Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim w 2006 r.

szczelnej płyty obornikowej został nałożony na rolników i gospodarstwa rolne z terminem obo
wiązywania od 2008 r. Gospodarstwo nie wymaga uzyskania decyzji o dopuszczalnym poziomie
emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym również w zakresie emisji pyłowych. Emisja związ
ków odorowych do chwili obecnej nie posiada umocowań prawnych i nie jest możliwe określenie
jej dopuszczalnej wielkości, jak również stopnia jej uciążliwości. Przedstawiono do wglądu
Oświadczenie z dnia 20 kwietnia 2006 r. o odbiorze padłych i selekcyjnych sztuk indyków przez
Fermę Lisów Andrzej Napierała ze Zbąszynka. W trakcie przeprowadzanych oględzin padłe sztu
ki znajdowały się w kontenerze umieszczonym w klimatyzowanym pomieszczeniu. Nie stwier
dzono spalania padłych sztuk na terenie gospodarstwa, nie znaleziono także pozostałości mogą
cych świadczyć o zaistnieniu takich zdarzeń.

–

Ferma Drobiu Wiesław Siuda w Romanówku
W związku z otrzymaną od Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Zielonej

Górze informacją o fermach drobiu zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego o obsa
dzie ponad 40 000 stanowisk, WIOŚ w Zielonej Górze w dniu 22 września 2006 r. przeprowadził
kontrolę na terenie Fermy Drobiu Wiesław Siuda w Romanówku. W trakcie kontroli stwierdzono,
że instalacja do hodowli drobiu zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 354/1 i
763 położonych w Romanówku gm. Lubrza użytkowania jest bez wymaganego pozwolenia zin
tegrowanego, co jest sprzeczne z art. 365 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
W związku z prowadzeniem eksploatacji obu kurników przez Fermę Drobiu Wiesław Siu
da bez pozwolenia zintegrowanego tut. Inspektorat wszczął w dniu 3 października 2006 r. po
stępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania przedmiotowej instalacji (zawiadomienie o
wszczęciu postępowania, znak: WI.4221-15/2006).


W dniu 9 listopada 2006 r. LWIOŚ w Zielonej Górze wydał decyzję wstrzymującą z dniem 31
grudnia 2006 r. użytkowanie instalacji do hodowli drobiu zlokalizowanej na działkach o nu
merach ewidencyjnych 354/1 i 763 położonych w Romanówku gm. Lubrza.



Pan Wojciecha Siuda odwołał się od decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze dotyczącej wstrzymania użytkowania ww. instalacji do hodowli
drobiu.



GIOŚ w Warszawie decyzją z dnia 6 lutego 2007 r. znak: DIiO-420/183/06/jm uchylił zaskar
żoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
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Ferma Drobiu Grażyna Graczyk w Toporowie

–

W dniu 22 lutego 2006 r. przeprowadzono kontrolę w Fermie Drobiu Grażyna Graczyk w
Toporowie pod względem konieczności posiadania przez fermę pozwolenia zintegrowanego.
Kontrola wykazała, że ferma nie podlega obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego z
uwagi na maksymalną obsadę instalacji wynoszącą 20 tys. sztuk indyka (obsada wymagająca
decyzji wynosi 40 tys. szt.).

3. Gospodarka wodno-ściekowa
Podobnie jak w całym województwie, także w powiecie świebodzińskim występuje pro
blem braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
Wg danych statystycznych na koniec 2005 r., długość sieci wodociągowej w powiecie
świebodzińskim (bez przyłączy prowadzących do budynków i innych obiektów) wynosiła 222,3
km, natomiast długość sieci kanalizacyjnej – 140,1 km 1). Rodzi to określone problemy związane
z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych, zapewnieniem prawidłowej eksplo
atacji istniejących oczyszczalni ścieków, w związku z dowożeniem do nich nieświeżych ścieków
z miejscowości nie posiadających kanalizacji itp.
W tabeli 1 zestawiono dane dotyczące oczyszczalni ścieków eksploatowanych na terenie
powiatu świebodzińskiego (stan na 31.12.2006 r.).

Tabela 1. Oczyszczalnie ścieków eksploatowane na terenie powiatu świebodzińskiego
Lp.
1.

2.
3
4
5.
6
7.

Obiekt

Typ oczyszczal
ni

Oczyszczalnia ścieków w mechaniczno-bio
Świebodzinie
logiczna
z chemicznym
wspomaganiem
usuwania fosforu
Oczyszczalnia ścieków w mechaniczno-bio
Ciborzu
logiczna
Oczyszczalnia ścieków
mechaniczno-bio
w Gronowie
logiczna
Oczyszczalnia ścieków
mechaniczno-bio
w Lubrzy
logiczna
Oczyszczalnia ścieków
mechaniczno-bio
w Toporowie
logiczna
Oczyszczalnia ścieków w mechaniczno-bio
Chociulach
logiczna
Oczyszczalnia ścieków
mechaniczno-bio
w Wilkowie
logiczna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Przepustowość
Qd max
[m3/d]
10 000

Obecne
obciążenie
Odbiornik
Qd śr
ścieków
[m3/d]
5215,0
rz. Lubiniecka Stru
ga

1000

574,9

rz. Ołobok

760

240,0

rz. Łagowa

400

150,0

rz. Rakownik

260

80,0

rz. Konotop

200

90,0

rz. Lisica

180

112,0

rowy melioracyjne
R1, R2 i R3
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Lp.

Obiekt

8

Oczyszczalnia ścieków w
Szczańcu
Oczyszczalnia ścieków w
Rzeczycy
Oczyszczalnia ścieków
w Przełazach
Oczyszczalnia ścieków w
Radoszynie
Oczyszczalnia ścieków
w Rosinie
Oczyszczalnia ścieków
w Przełazach (Ośrodek
Turystyczno-Hotelowy
AGAWA)
Oczyszczalnia ścieków
w Zbąszynku

9
10
11
12
13

14

Typ oczyszczal
ni

Przepustowość
Qd max
[m3/d]

mechaniczno-bio
logiczna
mechaniczno-bio
logiczna
mechaniczno-bio
logiczna
mechaniczno-bio
logiczna
mechaniczno-bio
logiczna
mechaniczno-bio
logiczna

100

mechaniczno-bio
logiczna

Obecne
obciążenie
Odbiornik
Qd śr
ścieków
[m3/d]
13,1
rz. Obra Leniwa

70

22,6

rz. Lubiniecka Stru
ga
grunt

60

10,0

55

24,7

50

21,1

rów melioracyjny
R-Li-G
rz. Jabłonna

25

20,0

grunt

1545

b.d.

rz. Obra

Wg stanu na koniec 2005 r. w powiecie świebodzińskim komunalne oczyszczalnie
ścieków obsługiwały 65,5 % ogółu ludności powiatu (wg stanu na koniec 2004 r. – 65,1 %).

4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Większość zakładów na terenie powiatu ma uregulowaną stronę formalno- prawną w za
kresie odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza tj. posiada ważne pozwolenie na emisję za
nieczyszczeń do powietrza. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograni
czeniu emitowanych zanieczyszczeń. Wśród substancji emitowanych przez zakłady przemysłowe
zlokalizowane na terenie powiatu świebodzińskiego przeważają zanieczyszczenia charaktery
styczne dla procesów spalania paliw do celów energetycznych i technologicznych, czyli: dwutle
nek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły. Na terenie powiatu istnieją także wiertnie i kopalnie
ropy naftowej i gazu, którym towarzyszy emisja siarkowodoru.
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza powstających w procesach energetycznych za
leży od ilości i jakości zużywanego paliwa, wyposażenia w urządzenia oczyszczające gazy odlo
towe oraz skuteczności działania tychże urządzeń.
Emisja przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w powiecie świebodziń
skim wynosi ogółem 115 t/rok, a zanieczyszczeń gazowych - 389 t/rok (bez dwutlenku węgla),
w tym 170 t/rok dwutlenku siarki. W urządzeniach oczyszczających zatrzymywanych jest 84,7 %
wytworzonych zanieczyszczeń pyłowych. Dla obszaru województwa lubuskiego % redukcji za
nieczyszczeń pyłowych wynosi 97,9. Zarówno w skali powiatu, jak i województwa brak urządzeń
do redukcji wytworzonych zanieczyszczeń gazowych.
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Aktualnie żaden z zakładów na terenie powiatu (pozostających w ewidencji WIOŚ) nie
przekracza warunków określonych w pozwoleniach na emisję substancji zanieczyszczających do
powietrza.
Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie (także w
powiecie świebodzińskim) jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej jako
ści oraz z działalnością małych zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia
na emisję substancji zanieczyszczających do powietrza.
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 z różnych źródeł.

5. Gospodarka odpadami
Na terenie powiatu świebodzińskiego odpady komunalne składowane są obecnie na skła
dowisku zlokalizowanym w Jeziorach gm. Świebodzin. Składowisko odpadów w Chlastawie gm.
Zbąszynek od 01.07.2005 r. jest zamknięte i aktualnie prowadzone są na jego terenie prace re
kultywacyjne.
Nowoczesne, posiadające pełne zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska
(zwłaszcza gruntowo – wodnego), składowisko w Jeziorach przyjmuje odpady z całego powiatu,
wobec czego sukcesywnie wyłączane są z eksploatacji i rekultywowane wysypiska wiejskie.

Problemem pozostają nadal tzw. ”dzikie wysypiska” na obrzeżach miejscowości i w
lasach, które są świadectwem niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa.
1) Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2006, wyd.
przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
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II Ocena stanu środowiska na terenie powiatu świebodzińskiego –
wg badań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
1. Wody powierzchniowe
1.1. Rzeki
W 2006 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze kontynuował
wdrażanie nowego systemu monitoringu wód uwzględniającego wymogi Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Badania jakości wód rzek prowadzono w ramach programu państwowego monitoringu
środowiska na obszarze województwa lubuskiego – w oparciu o obowiązujące przepisy.
W szczególności badania rzek prowadzono z uwzględnieniem rozporządzeń Ministra Środowiska
określających sposoby prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i ich oceny w powiąza
niu z przeznaczeniem wód.
Przeznaczenie wód (sposób użytkowania) określono w wykazach dyrektorów regional
nych zarządów gospodarki wodnej (opracowanych zgodnie z art. 211 ustawy Prawo wodne).
W 2006 r. badania rzek na obszarze województwa lubuskiego prowadzono ogółem w 49
punktach pomiarowo - kontrolnych (ppk). Ze względu na konieczność ograniczania kosztów mo
nitoringowych w szeregu punktów pomiarowych realizowano kilka celów monitoringowych. Wy
niki tych badań pozwoliły m.in. na dokonanie klasyfikacji wód głównych rzek województwa oraz
ocenę jakości wód kilku mniejszych rzek pod względem przydatności do bytowania ryb w wa
runkach naturalnych.
Badania wykazały, że jakość wód rzek na terenie województwa na przeważającej ich dłu
gości jest niezadowalająca (odpowiadająca IV klasie czystości) - przede wszystkim z powodu za
nieczyszczenia bakteriologicznego, a niekiedy także nadmiernego zanieczyszczeniu substancjami
organicznymi oraz substancjami biogennymi (tzw. odżywczymi). Wody zadowalającej jakości
prowadziły rzeki: Bóbr (na niektórych odcinkach), Kwisa i Pliszka.
Niekorzystnie wypadła ocena jakości wód rzek w świetle badań pod kątem przydatności
do bytowania ryb. Żadna z badanych rzek nie spełnienia wymagań określonych dla wód śródlą
dowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.
W 2006 r. WIOŚ nie prowadził badań na rzekach w granicach powiatu świebodzińskiego.
Szczegółowe informacje na temat wyników badań rzek wykonanych na terenie województwa lu
buskiego w 2006 r. znajdują się na stronach internetowych WIOŚ Zielona Góra pod adresem:
http://www.zgora.pios.gov.pl/wios/
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Niezadowalająca, czy wręcz zła jakość wód rzek na terenie województwa lubuskiego jest
wynikiem presji związanej z odprowadzaniem do wód ścieków komunalnych i przemysłowych
oraz z dopływem zanieczyszczeń ze źródeł przestrzennych, tj. spływów powierzchniowych z pól,
pastwisk i łąk oraz zanieczyszczonych opadów atmosferycznych (wprowadzających do wód za
nieczyszczenia z powietrza).
Ograniczenie presji związanej z odprowadzaniem do wód ścieków wiąże się z budową
wysokosprawnych oczyszczalni ścieków, modernizacją działających już oczyszczalni, a także roz
budową sieci kanalizacyjnych - w celu zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wyposażeniem w
wodociągi i kanalizację, występujących zwłaszcza na terenach wiejskich. Aktualnie w skali woje
wództwa 64 % ludności ogółem korzysta z oczyszczalni ścieków. 54,4 % ścieków oczyszczanych
jest w wysokosprawnych procesach, z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Ograniczenie wpływu przestrzennych źródeł zanieczyszczeń wiąże się z działaniami po
dejmowanymi

w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz z upowszechnianiem

i wprowadzaniem zasad dobrych praktyk rolniczych (określonych między innymi w Kodeksie Do
brych Praktyk Rolniczych opracowanym na podstawie zapisów Dyrektywy Rady 91/676/EWG
zwanej Dyrektywą Azotanową) – w celu minimalizowania negatywnych oddziaływań rolnictwa
na środowisko wodne.

1.2. Jeziora
Województwo lubuskie należy do województw o znacznej liczbie jezior. Jeziorność niektó
rych obszarów województwa, wyrażona procentowym wskaźnikiem powierzchni jezior w stosun
ku do powierzchni ogólnej, zawiera się w przedziale 5 – 10 %. Jest to wartość ponadprzeciętna
dla obszaru Polski. Na terenie województwa występuje kilkaset jezior, w tym kilkadziesiąt o po
wierzchni większej niż 50 ha.
Wody jezior z obszaru województwa lubuskiego, w okresie ostatnich 12 lat uległy w wielu
przypadkach polepszeniu jakości z III klasy czystości do II. Wzrósł także udział procentowy ilo
ści jezior najczystszych. Niestety zwiększył się też procentowy udział wód zdegradowanych poza klasowych. Nadal największym zagrożeniem dla jezior są wprowadzane do ich wód nad
mierne ładunki zanieczyszczeń antropogenicznych. Tylko w bardzo nielicznych przypadkach ście
ki wprowadzane są do jezior bezpośrednio, najczęściej przedostają się do nich z wodami dopły
wów. Ciągle istnieją zagrożenia dla stanu czystości jezior spowodowane przez tereny użytkowa
ne rolniczo, 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. Sprzyja to przenikaniu do wód substancji biogennych, które wpływają na
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przyspieszenie eutrofizacji jezior. Kolejnym zagrożeniem jest intensywne rekreacyjne użytko
wanie jezior. Do zbiorników wodnych przedostają się zanieczyszczenia z ośrodków wypoczynko
wych nie posiadających prawidłowo rozwiązanej gospodarki ściekowej i odpadowej.
Większość wód jezior województwa lubuskiego charakteryzuje się zwiększoną lub wyso
ką odpornością na degradację (II kategorią). Warunki morfometryczne i typ zlewni tych jezior
przyczyniają się do ich ochrony przed oddziaływaniem antropogenicznym. Natomiast blisko 30
% objętości wód jest mało odpornych na degradację. W wodach tych, nawet niewielkie zanie
czyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany jakości ich wód.
Na terenie powiatu świebodzińskiego znajdują się duże pod względem powierzchni i głę
bokie jeziora. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ubiegłych latach
(ostatnio w 2005 r.) przeprowadził badania stanu czystości wybranych jezior.
Jeziora badano według systemu "Oceny Jakości Jezior", opracowanego w Instytucie
Ochrony Środowiska w Warszawie. Zasady oceny przedstawiono w informacji za 2004 rok
Jezioro Trześniowskie (Ciecz) - pow. 186 ha, objętość 35 920tys m3. Ostatnio badane w
2005 r. - II klasa czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym,
I kategoria podatności na degradację. Problemy:
-

ukończenie kanalizacji dla miasta Łagowa (szczególnie ważne by wszystkie domy mieszkalne
i wszystkie ośrodki wypoczynkowe miały przyłącza kanalizacyjne),

-

poprawa jakości wód „zrzutowych” ze stawów karpiowych zlokalizowanych powyżej jeziora.

„Komunikat o jakości wód Jeziora Trześniowskiego w 2005 roku” jest dostępny w całości na
stronach internetowych WIOŚ Zielona Góra pod adresem:
http://www.zgora.pios.gov.pl
w zakładce opracowania – informacje o jakości wód jezior.
Jezioro Łagowskie - pow. 82 ha, objętość 4349 tys. m3. Ostatnio badane w 2005 r. - II klasa
czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym, III kategoria po
datności na degradację. Problemy - przez szereg lat jezioro było odbiornikiem ścieków z Łago
wa, obecnie do jeziora odprowadzane są wody opadowe z terenu miejscowości Łagów. Jezioro
jest wrażliwe na wpływ zanieczyszczeń.

„Komunikat o jakości wód Jeziora Łagowskiego w 2005 roku” jest dostępny na stronach inter
netowych WIOŚ Zielona Góra.
Jezioro Niesłysz - pow. 487 ha, objętość 34 458 tys. m3. Ostatnio badane w 2005 r. II klasa
czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym, I kategoria po
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datności na degradację. Problemy - nadmierne obciążenie turystyczne jeziora, brak możliwości
oczyszczania ścieków. Istniejące oczyszczalnie w pobliżu jeziora są mało sprawne. Istnieje ko
nieczność uregulowania gospodarki wodno ściekowej w zlewni bezpośredniej jeziora.
Komunikaty o jakości wód jeziora Niesłysz w 2000 r. i 2005 r. są dostępne na stronach inter
netowych WIOŚ Zielona Góra.
http://www.zgora.pios.gov.pl
W 2004 roku przeprowadzono na terenie powiatu świebodzińskiego badania stopnia eu
trofizacji kilku wybranych jezior. Jeziora: Niesłysz i Trześniowskie zaliczono do jezior mezo-eutro
ficznych, o dobrej jakości wód, Jezioro Łagowskie zaliczono do zbiorników mezo-eutroficznych
na niskim poziomie trofii. Jezioro Wilkowskie również zaliczono do jezior mezo-eutroficznych o
dobrej jakości wód (II klasie czystości), lecz w przypadku tego jeziora podwyższone stężenia
azotu ogólnego w maju i fosforu ogólnego w lipcu wskazują na konieczność zwiększonej ochro
ny jego wód.
Szczegółowe wyniki badań stopnia eutrofizacji jezior województwa lubuskiego z lat 2004
– 2006 są dostępne na stronach internetowych WIOŚ Zielona Góra pod adresem:
http://www.zgora.pios.gov.pl/info/wyniki/jeziora/eutrof
Ponadto w 2004 roku przeprowadzono na terenie powiatu Świebodzińskiego badania ja
kości wód jezior pod względem wymagań jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące
środowiskiem życia ryb łososiowatych (dwa jeziora) i karpiowatych (jedno jezioro) w warunkach
naturalnych.
Wody jezior: Trześniowskiego i Niesłysz odpowiadają wymaganiom jakim winny odpo
wiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach natural
nych. Woda jeziora

Łagowskiego

odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody

śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych.
Szczegółowe wyniki badań jakości wód jezior będących środowiskiem życia ryb w warun
kach naturalnych województwa lubuskiego z lat 2004 – 2006 są dostępne na stronach interne
towych WIOŚ Zielona Góra pod adresem:
http://www.zgora.pios.gov.pl/info/wyniki/jeziora/ryby
Sprawą decydującą o przyszłości jakości wód jezior jest poprawa stanu czystości dopływa
jących do nich wód powierzchniowych i podziemnych. W istniejących i projektowanych oczysz
czalniach należy zwrócić uwagę na doczyszczanie ścieków (w szczególności - w zakresie usuwa
nia substancji biogennych). Problemem dużej wagi są ścieki odprowadzane do ziemi z nie
szczelnych zbiorników bezodpływowych w strefie zlewni bezpośredniej jezior.
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2. Wody podziemne
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa lubuskiego stanowią ok. 4,8 %
zasobów całego kraju. Ich pobór zarówno dla celów produkcji jak i zaopatrzenia ludności
w wodę wykazuje tendencję spadkową. Powodem tego trendu jest nie tylko spadek produkcji,
ale przede wszystkim praktyka oszczędzania wody, zarówno przez indywidualnych odbiorców,
jak i przez przemysł. Wiąże się to ponadto z wdrażaniem w przemyśle nowych technologii pro
dukcji, które charakteryzują się z reguły ograniczeniem zużycia wody.
W ciągu 12-letniego cyklu badawczego wód podziemnych województwa lubuskiego
(1991÷2002), realizowanego w ramach monitoringu krajowego, przede wszystkim na obszarach
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych o kluczowym znaczeniu dla zaopatrzenia w wodę, dało
się zaobserwować tendencję do pewnej poprawy jakości ujmowanych wód. Wzrósł w tym czasie
procentowy udział wód najczystszych (klasa Ia), a zmalała ilość wód o klasie najgorszej (klasa
III). Wahania jakości wód w przedziale klas I i II wiązać należy z dopływem wód wzbogaconych
w związki żelaza i manganu. 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. Zmiany w położeniu
zwierciadła wody w warstwach wodonośnych powodują przeważnie wzmożony dopływ związ
ków żelaza i manganu do ujęć.
Na terenie powiatu świebodzińskiego znajduje się obszar Głównego Zbiornika Wód Pod
ziemnych (GZWP) o nr 144, objętego wysoką ochroną.
Jakość wód podziemnych na terenie powiatu świebodzińskiego była badana w ramach
monitoringu krajowego i regionalnego zwykłych wód podziemnych. Standardem prowadzonych
badań są analizy szczegółowe obejmujące około 50 wskaźników fizyko - chemicznych. Kontrolo
wane są wody wgłębne i wody gruntowe (płytkiego krążenia) o swobodnym zwierciadle wody.
Badania jakości wód podziemnych w ramach monitoringu krajowego prowadzone były cyklicznie
do 2005 roku, natomiast w ramach monitoringu regionalnego prowadzone były w 1999, 2003
i 2004 r.
Punkty pomiarowo-kontrolne (ppk) jakości wód na terenie powiatu świebodzińskiego zlo
kalizowane były w pobliżu miejscowości Łagów (gmina Łagów; ppk nr 356 i ppk nr 2), Toporów
(gmina Łagów; ppk nr 11), Rusinów (gmina Świebodzin; ppk nr 3); Ołobok (gmina Skąpe; ppk
nr 4), Smardzewo (gmina Szczaniec; ppk nr 5).
Stan czystości wód podziemnych powiatu świebodzińskiego w latach 1999 – 2005
(w 2006 roku badań wód podziemnych na terenie powiatu świebodzińskiego nie prowadzono)
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pokazano na rysunku 1. Najważniejsze dane poszczególnych punktów pomiarowo kontrolnych
przedstawiono w tabeli 2.

Rysunek 1. Stan czystości wód podziemnych powiatu świebodzińskiego w latach 1999 – 2005
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Tabela 2. Monitoring wód podziemnych w sieci krajowej i regionalnej na terenie powiatu świe
bodzińskiego
Nr otwo
ru
356
356
356
356
2
S3
3
4
4
S5
5
11

Miejscowość
Łagów
Łagów
Łagów
Łagów
Łagów
Rusinów
Rusinów
Ołobok
Ołobok
Smardzewo
Smardzewo
Toporów

Stratygrafia
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd
Czwartorzęd

Głębokość
stropu
w m p.p.t.
2,5
2,5
2,5
2,5
101,0
81,5
81,5
65,0
65,0
75,0
75,0
13,0

Rodzaj
wód

Rok
badań

Klasa
czystości*

Gruntowe
Gruntowe
Gruntowe
Gruntowe
Wgłębne
Wgłębne
Wgłębne
Wgłębne
Wgłębne
Wgłębne
Wgłębne
Gruntowe

2005
2004
2003
2002
1999
2004
1999
2003
1999
2004
1999
1999

V
V
V
V
II
IV
II
II
II
IV
II
II

* klasa czystości określona zgodnie z rozp. MŚ z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji

.... (Dz. U. Nr 32, poz. 284).
Uwaga: ocena za 2005 r. ma charakter orientacyjny, gdyż ww. rozporządzenie utraciło moc z
dniem
1 stycznia 2005 r.1mo
c z dniem 01.01.200
- monitoring krajowy:
W ppk nr 356 – Łagów - wody gruntowe w 2005 roku kwalifikowały się do wód podziem
nych złej jakości (klasa V). W wodzie obserwowano zbyt wysoką zawartość azotu azotanowego.
Wody płytkiego krążenia tego obszaru znajdują się pod wyraźnym wpływem oddziaływania an
tropogenicznego.
Wyniki badań monitoringu krajowego i regionalnego wód podziemnych województwa lu
buskiego są dostępne na stronach internetowych WIOŚ Zielona Góra pod adresem:
http://www.zgora.pios.gov.pl
(w zakładce: wyniki badań – wody podziemne).
Na terenie powiatu świebodzińskiego prowadzone są również obserwacje jakości wód
podziemnych w ramach monitoringu lokalnego. Sieci piezometrów zlokalizowane są między in
nymi wokół składowisk odpadów komunalnych, składowisk przemysłowych oczyszczalni ścieków
i innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych.
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Jedynie jeden podmiot gospodarczy prowadzący monitoring lokalny wód podziemnych
na terenie powiatu świebodzińskiego przesyła regularnie do WIOŚ w Zielonej Górze wyniki ba
dań: Zakład Komunalny w Zbąszynku ul. PCK 2; Zbąszynek; Laguny ściekowe w Zbąszynku.
Jak wskazują wyniki badań monitoringu lokalnego niektóre źródła zanieczyszczeń wpły
wają na pogorszenie jakości wód podziemnych. Na przykład „Sprawozdania...” z lat 1999÷2006
z badań jakości wód podziemnych w sieci punktów obserwacyjnych założonych wokół lagun
ściekowych w Zbąszynku, wskazują na niekorzystny wpływ lagun na środowisko. Negatywne
oddziaływanie lagun ściekowych na wody podziemne występuje w bezpośrednim ich sąsiedz
twie i w dalszej odległości, w kierunku południowo - wschodnim. Bardzo wyraźna - zobrazowa
na wynikami badań – degradacja jakości wód obserwowana jest w odległości około 200 metrów
od lagun. W świetle powyższych badań konieczne zatem jest jak najszybsze podjęcie radykal
nych działań w celu wyeliminowania oddziaływania lagun na wody podziemne.

Podsumowując, w celu ochrony zasobów wód podziemnych konieczne jest składowanie
odpadów komunalnych na odpowiednio przygotowanych składowiskach oraz zapobieganie prze
dostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych z innych potencjalnych źródeł zanieczysz
czeń takich jak: stacje paliw, składowiska odpadów przemysłowych, urządzenia do zbierania
ścieków komunalnych, czy zbiorniki gnojowicy. Na terenach rolniczych, szczególnie tam gdzie
wody podziemne płytko zalegają, należy przestrzegać zaleceń „Kodeksu dobrych praktyk rolni
czych”.

3. Imisja zanieczyszczeń powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2007 r. kolej
ną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta opracowana została na
podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2006 r. dla poszczególnych stref województwa
lubuskiego (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska - obszar strefy odpowiada obszarowi
powiatu). W ocenie uwzględniono dwie grupy kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę
zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.
Ze względu na ochronę zdrowia ocena jakości powietrza wykonywana jest dla takich za
nieczyszczeń jak: pył zawieszony PM10, ozon, benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tle
nek węgla oraz ołów w pyle zawieszonym PM10. Natomiast pod kątem ochrony roślin ocena ja
kości powietrza wykonywana jest dla ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu.
Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stężeń ww. za
nieczyszczeń w poszczególnych strefach województwa lubuskiego. Uzyskane informacje umożli
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wiły sklasyfikowanie stref w oparciu o przyjęte kryteria, tj.: dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. Klasyfikacja ta sta
nowi podstawę do podjęcia decyzji o zaplanowaniu i podjęciu działań na rzecz poprawy jakości
w danej strefie, wskazując na ewentualną konieczność opracowania programu ochrony powie
trza.
Na podstawie przeprowadzonej w 2007 roku oceny jakości powietrza w województwie
lubuskim (zgodnie z przyjętymi kryteriami) stwierdzono, że wartości dopuszczalne żadnego
z ocenianych zanieczyszczeń na obszarze powiatu świebodzińskiego w 2006 r. nie zostały prze
kroczone. Stwierdzono tym samym, iż poziom zanieczyszczenia powietrza na obszarze powiatu
świebodzińskiego nie wymaga podejmowania działań związanych z opracowaniem programów
ochrony powietrza.
Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego w 2006 r., z uwzględnie
niem kryteriów ochrony zdrowia wykazała, iż w dwóch powiatach (w powiecie grodzkim m.
Gorzów Wlkp. oraz w powiecie nowosolskim) wystąpiła zwiększona liczba przekroczeń stężeń
dopuszczalnych PM10 (obowiązuje dopuszczalna częstość przekroczeń 35 dni w roku). Z tego
względu oba te powiaty wskazane zostały jako strefy, dla których – zgodnie z Prawem ochrony
środowiska - należy sporządzić programy ochrony powietrza.
Ocena jakości powietrza województwa lubuskiego według kryteriów określonych dla
ochrony roślin wypadła lepiej - w odniesieniu do wszystkich ocenianych zanieczyszczeń - nie
stwierdzono przekroczeń stężeń dopuszczalnych.

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