Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze

INFORMACJA
o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim
na tle wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska
województwa lubuskiego z 2009 r.

Zielona Góra, maj 2010 r.

Wprowadzenie

Informację opracowano na podstawie działalności inspekcyjnej oraz wyników badań
kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2009 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 31.12.2008 r. 1), na terenie powiatu świebodzińskiego prowadzi
działalność ogółem 5619 podmiotów gospodarczych, w tym m.in.:
•

606 podmiotów w branŜy przemysłowej,

•

558 podmioty w branŜy budownictwo,

•

1400 podmiotów w branŜach: handel i naprawy,

•

1223 podmioty w branŜy obsługa nieruchomości i firm,

•

269 podmiotów w branŜy hotele i restauracje,

•

291 podmiotów w branŜach: transport, gospodarka magazynowa i łączność.
Pozostałe podmioty gospodarcze działają w branŜach: rolnictwo, łowiectwo i leśnic-

two oraz pośrednictwo finansowe.
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2. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska
W ewidencji zakładów kontrolowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, znajdują się 112 podmiotów gospodarczych z powiatu świebodzińskiego. W 2009 roku przeprowadzono 18 kontroli, a w szczególności: 12 kontroli planowych i 6 kontroli nieplanowych. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w 9 przypadkach wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące kontrolowane podmioty do usunięcia uchybień oraz w 11 przypadkach
pouczono odpowiedzialne za uchybienia osoby. NałoŜono równieŜ 2 grzywny w postaci mandatu kredytowanego oraz wydano 1 decyzję nakazującą przeprowadzenie działań naprawczych. Skierowano ponadto wystąpienia do: Burmistrza Świebodzina, Starosty Świebodzińskiego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego.
PoniŜej omówiono wyniki kontroli wybranych podmiotów gospodarczych, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2009 r.
Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin
Kontrola (planowa, problemowa) przeprowadzona w dniach 14 stycznia –19 lutego
2009 r. miała na celu sprawdzenie poprawności eksploatacji składowiska odpadów innych niŜ
niebezpieczne i obojętne w Jeziorach gm. Świebodzin. Ustalono, Ŝe od 1 marca 2008 r. na
składowisko nie są przyjmowane odpady, pełniony jest tam jedynie nadzór.
W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:


Pozwolenie zintegrowane oraz decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
nie są zgodne w zakresie dotyczącym monitoringu składowiska. Np. w pozwoleniu zintegrowanym określono obowiązek dotyczący badania jakości powietrza, natomiast nie wyszczególniono go jako element kontrolowany w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska.



Aktualnie Ŝadna z osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie nie posiada
świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku podjęcia przez Gminę Świebodzin decyzji o rozpoczęciu eksploatacji składowiska
w Jeziorach we własnym zakresie, koniecznym będzie zatrudnienie jako kierownika składowiska osoby posiadającej ww. świadectwo.
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W kontrolowanym okresie na składowisku zdeponowane zostały rodzaje odpadów, które
zgodnie z decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji nie zostały dopuszczone do składowania. I tak: w roku 2007 – odpady o kodzie 10 12 08 w ilości 5,220 Mg oraz
o kodzie 20 01 11 w ilości 4,560 Mg, natomiast w roku 2008 – odpady o kodzie 19 08 01
w ilości 6,420 Mg. Ponadto w roku 2007 przekroczona została dopuszczona do składowania ilość odpadów o kodzie 20 03 03 o 15,640 Mg.



Gmina nie przestrzega wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu [Dz. U. nr 186 poz. 1553 z późniejszymi
zmianami]. Przyjmowane na składowisko odpady nie miały sporządzonych podstawowych charakterystyk.



Wyniki monitoringu składowiska dotyczące 2007 r. nie zostały przekazane Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.



Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i urządzeniach słuŜących do odzysku i unieszkodliwiania tych
odpadów dotyczące roku 2007 przekazane zostało Marszałkowi Województwa Lubuskiego w dniu 20 maja 2008 r. (po ustawowym terminie).

Zastosowano działania pokontrolne:


pouczenie,



zarządzenie pokontrolne,



wystąpienie do Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – informacja
o wynikach kontroli.

PPHU „A&T REC-POL” Anna Łabędzka, Depot 8, 66-210 Zbąszynek
Kontrola (nieplanowa, problemowa) przeprowadzona w dniu 19 lutego 2009 r. miała
na celu sprawdzenie realizacji inwestycji będącej podstawą odroczenie terminu płatności kary
pienięŜnej. Inwestycja polegała na budowie utwardzonego placu magazynowego, na którym
gromadzone są przetwarzane na terenie zakładu odpady. Inwestycja wykonana została
w terminie, w ustalony sposób.
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EURO-BOX Sp. z o.o. Ługów 36
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 19 listopada i 15 grudnia 2009 r.
W stosunku do kontroli przeprowadzonej w 2007 r. w zakładzie nie zaszły istotne zmiany
w zakresie ochrony środowiska. Strona formalno-prawna emisji zanieczyszczeń do powietrza,
a takŜe gospodarki odpadami jest uregulowana. Zakład nalicza i wnosi opłaty za korzystanie
ze środowiska.
Kontrola wykazała następujące uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów ochrony
środowiska:
•

stwierdzono, Ŝe w 2008 r. zakład przekraczał warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie ilości (róŜnego rodzaju złom, odpady opakowaniowe) i rodzaju wytwarzanych odpadów (odpady o kodach 08 03 18, 07 07 04 );

•

zakład nie wykonał punktu 4 zarządzenia pokontrolnego LWIOŚ z dnia 04.01.2008 r.
w części dot. przekazywania Marszałkowi Województwa Lubuskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów wytworzonych w poprzednim roku oraz
sprawozdania z ilości opakowań wywiezionych za granicę.
W związku ze stwierdzonymi uchybieniami pouczono Prezesa firmy i wydano zarzą-

dzenie pokontrolne nakazujące uaktualnienie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Decyzją
z dnia 02.03.2010 r. znak: OŚR.II.7034-3/10 Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – na
wniosek zakładu – dokonało zmiany obowiązującego pozwolenia.

Gospodarstwo Pomocnicze KWP w Gorzowie Wlkp. - Ośrodek Wczasów i Rekreacji
w Niesulicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 25 sierpnia i 4 września.
Ośrodek jest otwarty w okresie: maj-październik. Posiada miejsca noclegowe w
domkach kempingowych (129 osób), pole namiotowe i stołówkę.
Woda na potrzeby ośrodka pobierana jest z własnego ujęcia wód podziemnych na
podstawie pozwolenia wodno-prawnego z dnia 19.07.2001 r. znak: OŚR.III.6223/9/01.
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Obiekt nie przekracza warunków pozwolenia w zakresie ilości pobieranej wody.
Ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych i wywoŜone przez PW
TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk w Niesulicach na podstawie umowy zawartej
30.04.2009 r. Zgodnie z tą umową w/w firma wywozi takŜe odpady komunalne.
Kontrola wykazała, Ŝe ośrodek nie ma uregulowanej strony formalno-prawnej w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. W związku z tym kierownika ośrodka ukarano grzywną.

DROGBUD Sp. z o.o. w Świebodzinie - Wytwórnia Mas Bitumicznych Chociule
Dnia 06 kwietnia 2009 r. dokonano odbioru zmodernizowanej wytwórni mas bitumicznych. Modernizacja polegała na zainstalowaniu nowej otaczarki firmy BENINNGHOVEN wraz z obiektami towarzyszącymi oraz wykonaniu separatora oleju przed wylotem wód opadowych do stawu znajdującego się na działce naleŜącej do wytwórni.
Modernizacji dokonano na podstawie decyzji nr 20/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Świebodzina dnia
12.12.2007 r. oraz zgłoszenie Starostwu Powiatowemu w Świebodzinie dokonane pismem z
dnia 14.08 2008 r. (wytwórnia nie jest na stałe związana z podłoŜem). W trakcie kontroli
zakład przedstawił decyzję Starostwa Powiatowego w Świebodzinie z dnia 11.12.2008 r.
znak: OŚR.II.7644-5/08 udzielającą pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz kopię wniosku z dnia 27.03.2009 r. skierowanego do Starostwa Powiatowego w
Świebodzinie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do
stawu.
Nie wniesiono zastrzeŜeń do rozpoczęcia eksploatacji nowej instalacji.

MC Recycling Sp. z o.o. w Świebodzinie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w dniu 15.04.2009 r.
przeprowadził kontrolę firmy MC Recycling Sp. z o.o. (siedziba: ul. Piłsudskiego 13/1, 66-
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200 Świebodzin) w związku z planowaną działalnością w zakresie odzysku i zbierania odpadów z stacji demontaŜu wyeksploatowanych pojazdów w miejscowości Szczaniec (Szczaniec
171, 66-225 Szczaniec). Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, Ŝe kontrolowany
podmiot spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28
lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontaŜu oraz sposobu demontaŜu
pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Firma Eskim+ w Świebodzinie
W dniu 25.05.2009 r. przeprowadzono kontrolę w firmie Eskim + w Świebodzinie. Była
to kontrola problemowa u serwisanta urządzeń chłodniczych i dotyczyła przestrzegania przepisów z zakresu substancji zuboŜających warstwę ozonową. Kontrolowany podmiot nie znakował serwisowanych przez siebie urządzeń zawierających substancje kontrolowane co naruszało ustawę o substancjach zuboŜających warstwę ozonową. W stosunku do poprzedniej
kontroli nie nastąpiły Ŝadne zmiany w działalności podmiotu. Serwisanta pouczono o obowiązku znakowania serwisowanych urządzeń zawierających SZWO oraz wydano zarządzenie
pokontrolne.

Firma Narbona w Zbąszynku
Firma „Narbona w Zbąszynku prowadzi market spoŜywczo-przemysłowy „Intermarche”.
Kontrola przeprowadzona w dniu 18.11.2009 r. była kontrolą problemową i obejmowała
przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń chłodniczych zawierających
substancje zuboŜające warstwę ozonową. W trakcie kontroli nie stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości.

Zakład Surowców Wtórnych „ODZYSK” w Świebodzinie
W dniu 16.12.2009 r. przeprowadzono kontrolę w Zakładzie Surowców Wtórnych „ODZYSK” ElŜbieta Tołłoczko w Świebodzinie. Kontrolowany podmiot prowadzi skup złomu i
surowców wtórnych oraz stanowi punkt zbierania samochodów wyłączonych z eksploatacji.
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Podmiot posiada zezwolenie na zbieranie pojazdów jako zuŜyte lub nie nadające się do uŜytkowania waŜne do 30.04.2016 r. Firma ma podpisana umowę ze stacją demontaŜu pojazdów
DREWTRANS S.C. w Trzcielu. Podmiot odpowiedział na zarządzenie pokontrolne. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Gospodarstwo Rolne Ireneusz Kaminiarz – Ferma Trzody Chlewnej Niedźwiady
Okres objęty kontrolą: lata bilansowe 2008-2009, kontrolę przeprowadzono w okresie
od 14.08.2009 r. do 14.09.2009 r.
Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska określonych w pozwoleniu zintegrowanym, jak równieŜ wynikających z mocy prawa przez prowadzących fermy trzody chlewnej, w tym stosowanie planów nawoŜenia – cykl kontrolny
GIOŚ.
Na terenie Fermy Trzody Chlewnej w m. Niedźwiady gm. Świebodzin zlokalizowane
są dwie instalacje IPPC:
 do chowu macior w ilości większej niŜ 750 stanowisk dla macior,
 chowu i hodowli świń o więcej niŜ 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg.

W ramach dwóch istniejących instalacji na terenie fermy odbywa się rozród i odchowywanie prosiąt do wagi około 7-8 kg, odchowywanie prosiąt do „fazy" warchlaków - waga
około 30 kg oraz prowadzenie tuczu - do wagi maksymalnej ok. 105 kg.
W trakcie przeprowadzania kontroli obsada fermy przedstawiała się w następujący sposób:
 Maciory

899 szt.

 Loszki remontowe

343 szt.

 Prosięta

1673 szt.

 Warchlaki

2230 szt.

 tuczniki

4898 szt.
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Dnia 15 czerwca 2007 r. Wojewoda Lubuski wydał decyzję znak: ŚR.II.JKoł.661816/04, w której udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji słuŜącej do chowu macior
w ilości większej niŜ 750 stanowisk dla macior oraz chowu i hodowli świń o więcej niŜ 2 000
stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg.
W trakcie przeprowadzanej kontroli stwierdzono:


brak przykrycia zbiorników magazynowania gnojowicy,



brak króćców pomiarowych na emitorach obiektów inwentarskich fermy,



brak systematycznego prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów na terenie fermy,



nie wykonano obowiązku corocznego zbiorczego informowania marszałka województwa o rodzajach i ilościach wytwarzanych na terenie fermy odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytwarzanymi odpadami,



brak selektywnego zbierania odpadów wytwarzanych na terenie fermy,



brak prowadzenia monitoringu jakości wód podziemnych,



brak prowadzenia monitoringu jakości wód powierzchniowych,



brak prowadzenia monitoringu hałasu emitowanego z terenu fermy,



brak prowadzenia monitoringu ilości ścieków wytwarzanych na terenie fermy.
W wyniku stwierdzonych uchybień nałoŜono na prowadzącego eksploatację fermy

mandat karny wysokości 500 zł oraz wydano zarządzenie pokontrolne obligujące podmiot do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
Przeprowadzona w dniach 22 i 26 stycznia 2009 r. kontrola funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Gronowie wykazała, Ŝe jej eksploatacja odbywa się z naruszeniem warunków posiadanego przez ZGKiM Gronów pozwolenia wodno prawnego. Prowadzone badania
monitoringowe jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika wskazują na przekroczenie
wartości dopuszczalnych wskaźników stęŜeń zanieczyszczeń, ustalonych w pozwoleniu wodno prawnym.
Wykonana przez laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
analiza fizyko-chemiczna ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych, pobranych
do badań w dniu kontroli wykazała, Ŝe ścieki zawierają ponadnormatywne ilości związków
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organicznych i zawiesiny ogólnej. Sytuacja powyŜsza spowodowała zagroŜenie dla chronionych siedlisk i gatunków chronionych w rzece Łagowej, na obszarze Łagowskiego Parku
Krajobrazowego.
Decyzją z dnia 16 marca 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. zobowiązał ZGKiM w Gronowie do przeprowadzenia podstawowych działań
naprawczych i zapobiegawczych mających na celu likwidację zagroŜenia. Termin przeprowadzenia działań naprawczych i zapobiegawczych ustalono na dzień 31.12.2010 r. Tutejszy Inspektorat przyjął ten termin jako obowiązujący w zakresie przywrócenia pełnej sprawności
technicznej i technologicznej oczyszczalni ścieków i przychylił się do wniosku ZGKiM w
Gronowie o ustalenie terminu usunięcia naruszenia stwierdzonego podczas kontroli na dzień
31.12.2010 r.
Zgodnie z art. 367 ust 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w razie nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
wstrzyma w drodze decyzji uŜytkowanie instalacji

Centrum Turystyczne „ZACISZE” w Łagowie
Przeprowadzona w dniu 18 sierpnia 2009 r. kontrola Ośrodka Centrum Turystyczne
„ZACISZE” w Łagowie wykazała uchybienia w zakresie przestrzegania obowiązujących
przepisów.
Kontrolowany podmiot nie przedkłada Marszałkowi Województwa Lubuskiego informacji niezbędnych do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, dotyczących poboru
wody podziemnej. Opłaty z w/w tytułu nie były wnoszone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
PowyŜsze stanowi naruszenie art. 273 ust. 1 oraz art. 284-286 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z póź.
zm.)
Wobec powyŜszego zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano kontrolowany podmiot
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
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Ośrodek Wypoczynkowy „IRENA” w Niesulicach
Kontrolę Ośrodka Wypoczynkowego „IRENA” w Niesulicach przeprowadzono w
dniu 06.08.2007 r. Kontrola posiadała charakter kontroli planowej problemowej gospodarki
wodno-ściekowej prowadzonej przez Ośrodek Wypoczynkowy. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień eksploatacyjnych w zakresie obsługi urządzeń gospodarki wodno- ściekowej
ośrodka. Stwierdzono natomiast uchybienia formalno-prawne wynikające z obowiązującego
prawa ochrony środowiska.
Kontrolowany podmiot nie przedkłada Marszałkowi Województwa Lubuskiego informacji niezbędnych do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, dotyczących poboru
wody podziemnej. Opłaty z w/w tytułu nie były wnoszone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. PowyŜsze stanowi naruszenie art. 273
ust. 1 oraz art. 284-286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z póź. zm.)
Ponadto ustalono, Ŝe kontrolowany podmiot nie przedkłada w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych
odpadów. Obowiązek ten wynika z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz 251 z póź. zm.).
Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano kontrolowany podmiot do uregulowania
stwierdzonych nieprawidłowości.

Stacja paliw przy ul. Koziej w Świebodzinie PKS Zielona Góra
Kontrola Stacji paliw przy ul. Koziej w Świebodzinie PKS Zielona Góra posiadała
charakter kontroli planowej problemowej głównym jej celem było ustalenie przestrzegania
wymogów ochrony środowiska ustalonych dla instalacji magazynowania i dystrybucji paliw.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 września 2009 r. Kontrola wykazała istnienie uchybień
eksploatacyjnych i formalno-prawnych.
Ustalono, Ŝe kontrolowana jednostka nie przedłoŜyła Staroście Świebodzińskiemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, co stanowi naru-
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szenie art. 17 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628, z póź. zm.)
Ponadto ustalono, Ŝe kontrolowany podmiot nie realizuje obowiązku zawartego w posiadanym pozwoleniu wodno prawnym tj nie prowadzi przeglądów eksploatacyjnych uŜytkowanych urządzeń ochrony wód.

PHU „DOLATA” S.C. Świebodzin
Kontrola PHU ”DOLATA” s.c. w Świebodzinie posiadała charakter kontroli interwencyjnej dotyczącej oddziaływania akustycznego punktu sprzedaŜy i serwisowania skuterów
przy ul 1 Maja. Przeprowadzone pomiary emisji hałasu z w/w obiektu nie stwierdziły występowania przekroczeń. Stwierdzony poziom emisji hałasu był porównywalny z tłem akustycznym.

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Oddział w Kosieczynie – Gorzelnia Kręcko
Zaopatrzenie zakładu w wodę odbywa się przy pomocy własnego ujęcia składającego
się z jednej studni wierconej. Pobierana woda zuŜywana jest do sporządzania zacierów, chłodzenia kadzi zaciernej i aparatu odpędowego a takŜe zasilania kotła parowego. Wielkość pobrana kontrolowana jest przy pomocy wodomierza. Wielkość poboru wody Qśrd = 90,0 m³/d.
Stan techniczny ujęcia wody oraz sposób eksploatacji nie budzi zastrzeŜeń.
Pod względem formalno-prawnym pobór wody odbywa się na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego z dnia 17.01.2007 r. znak: OŚR.III.6223 – 35/06 wydanego przez Starostwo
Powiatowe w Świebodzinie. Termin waŜności decyzji – 31.12.2016 r.
Na terenie zakładu wytwarzane są następujące rodzaje ścieków:
•

ścieki bytowe z węzła sanitarnego,

•

ścieki technologiczne z mycia urządzeń i posadzek,

•

wody pochłodnicze z chłodzenia kadzi zaciernej i aparatu odpędowego.
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Ścieki bytowe i technologiczne gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku i okresowo wywoŜone własnym taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Zbąszynku.
Wody pochłodnicze odprowadzane są do rzeki Obry Leniwej.
Na powyŜszy sposób odprowadzania wód pochłodniczych zakład posiada pozwolenie
wodnoprawne z dnia 31.12.2001 r. znak: OŚR.III.6223s/8/01 wydane przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. Termin waŜności – 31.12.2010 r.
Na terenie gorzelni wytwarzane są w sposób ciągły dwa zasadnicze rodzaje odpadów
t. j. wywar i ŜuŜel ze spalonego węgla. Wywar przekazywany jest rolnikom indywidualnym
natomiast ŜuŜel wykorzystywany jest do utwardzania dróg gruntowych na terenie zakładu.
Gorzelnia od lipca 2009 r. jest nieczynna.

Przedsiębiorstwo Rolniczo–Przemysłowe „AGROWIT” Gorzelnia Rolnicza
w Gościkowie.
Źródłem zaopatrzenia gorzelni w wodę jest jedna studnia wiercona zlokalizowana na
zamkniętym terenie zakładu. Pobór wody następuje przy pomocy pompy samozasysającej
następnie woda poprzez odŜelaziacz i odmanganiacz tłoczona jest do dwóch otwartych zbiorników wyrównawczych skąd grawitacyjnie spływa do poszczególnych punktów rozbioru.
Pomiar ilości pobranej wody odbywa się przy pomocy wodomierza zainstalowanego w budynku gorzelni. Stan techniczny ujęcia wody oraz sposób eksploatacji nie budzi zastrzeŜeń.
Zakład posiada pozwolenie wodno-prawne z dnia 21.12.2006 r. znak: OŚR.III.622332/06 wydane przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. Termin waŜności – 31.01.2015 r.
Powstające na terenie gorzelni ścieki odprowadzane są w następujący sposób:- ścieki bytowe z węzła socjalnego oraz ścieki technologiczne gromadzone są w bezodpływowym
zbiorniku i okresowo wywoŜone na oczyszczalnię ścieków w Świebodzinie. Wody pochłodnicze odprowadzane są do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Paplicy.
Na odprowadzanie wód pochłodniczych zakład posiada pozwolenie wodno-prawne z
dnia 18.01.2005 r. znak: OŚR.III.6223-39/04 wydane przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. Termin waŜności decyzji – 31.01.2015 r.
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Na terenie gorzelni w sposób ciągły wytwarzane są dwa rodzaje odpadów w postaci
wywaru i ŜuŜla. Odpady te zagospodarowywane są we własnym zakresie t. j. ŜuŜel do utwardzania dróg gruntowych na terenie zakładu natomiast wywar do skarmiania zwierząt.

3. Gospodarka wodno-ściekowa
Podobnie jak w całym województwie, takŜe w powiecie świebodzińskim występuje
problem braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Wg danych statystycznych, na koniec 2008 r. długość sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego (bez przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych ) wynosiła odpowiednio: 6016,7 km i 2465,6 km. Długość sieci wodociągowej w powiecie świebodzińskim wynosiła 233,7 km (na koniec 2007 r.: 226,1 km), natomiast długość sieci kanalizacyjnej – 179,0 km (na koniec 2007 r.: 175,4 km) 2).
Taki stan infrastruktury rodzi określone problemy związane między innymi
z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnieniem prawidłowej
eksploatacji istniejących oczyszczalni ścieków, w związku z dowoŜeniem do nich nieświeŜych ścieków z miejscowości nie posiadających kanalizacji.

4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie (takŜe
w powiecie świebodzińskim) jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw
o niskiej jakości oraz z działalnością małych zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia na emisję substancji zanieczyszczających do powietrza.
Emisja przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w województwie lubuskim na koniec 2008 r. wynosiła ogółem: 1353 t/rok (w powiecie świebodzińskim 46
t/rok), a zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) ogółem – 29151 t/rok (w powiecie

2

Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2009, (Województwo
Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2008),wyd. przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
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świebodzińskim 364 t/rok), w tym: 2742 t/rok (w powiecie świebodzińskim 170 t/rok) dwutlenku siarki.
W miastach istotnym problemem są takŜe 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 róŜnych źródeł.

II.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu świebodzińskiego na tle
województwa lubuskiego – według badań w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska

1. Wody powierzchniowe
Od roku 2008 ocena stanu wód powierzchniowych dokonywana jest zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem w pierwszym etapie dokonuje się oceny stanu ekologicznego w przypadku naturalnych jednolitych części wód (jcw) lub potencjału ekologicznego w przypadku sztucznych i silnie zmienionych części wód. Polega ona na sklasyfikowaniu
elementów biologicznych oceny jakości wód, a następnie sklasyfikowaniu wspierających tą
ocenę wskaźników fizykochemicznych.
Oceny stanu chemicznego dokonuje się na podstawie analizy wskaźników charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym
tzw. substancji priorytetowych (między innymi: niektóre metale cięŜkie, tj. kadm, nikiel, ołów
i rtęć oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).
W końcowym etapie określany jest ogólny stan jednolitych części wód, uwzględniający wyniki klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego oraz wyniki klasyfikacji stanu
chemicznego.
W latach 2008 i 2009 kontynuowano wdraŜanie monitoringu wód uwzględniającego
wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, poprzez realizację programu Państwowego Monito15

ringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w latach 2007-2009 (wraz
z aneksami). Zarówno w roku 2008, jak i 2009 badania jakości wód powierzchniowych prowadzone były w sieciach monitoringu:
•

diagnostycznego – w celu określenia m.in. rodzajów oraz oszacowania wielkości
znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz dokonania oceny
długoterminowych zmian jcw w warunkach normalnych oraz wynikających
z działalności człowieka;

•

operacyjnego - w celu ustalenia stanu tych jednolitych części wód, które zostały określone jako zagroŜone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych;

•

operacyjnego celowego – w celu ustalenia stanu jednolitych części wód, dla których
określono specyficzny cel uŜytkowania, w szczególności - monitoring pod kątem
spełnienia wymagań określonych dla wód przeznaczonych do bytowania ryb;
(z uwzględnieniem rozporządzeń Ministra Środowiska określających sposoby prowadzenia

monitoringu

wód

powierzchniowych

i

ich

oceny

w

powiązaniu

z przeznaczeniem wód).

1.1. Rzeki
W 2008 r. liczba punktów pomiarowo - kontrolnych zlokalizowanych na rzekach na
terenie województwa lubuskiego wynosiła 77, natomiast w 2009 r. ilość ta wzrosła do 85.
Analiza i wstępna ocena wyników badań wykonanych w 2009 r. wykazała, iŜ stan
ekologiczny naturalnych jcw wahał się między stanem dobrym, a stanem słabym, przy czym
dominował stan ekologiczny umiarkowany. Podobnie sytuacja przedstawiała się w roku 2008,
jednak w tym okresie występował równieŜ zły stan wód (mapa 1). O wynikach oceny stanu
ekologicznego wód najczęściej decydowały przekroczenia granicznych wartości (określonych
dla II klasy jakości wód powierzchniowych) wskaźników fizykochemicznych z grup charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne oraz warunki biogenne.
Potencjał ekologiczny, określany dla sztucznych i silnie zmienionych części wód, podobnie jak stan ekologiczny, zarówno w roku 2009 jak i 2008 przewaŜnie utrzymywał się na
umiarkowanym poziomie (mapa 2 i 3).
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Stan chemiczny w 2009 we wszystkich jcw, w których było moŜliwe jego określenie,
osiągał dobry poziom. W 2008 r. sytuacja kształtowała się nieco gorzej, zdarzały się jednolite
części wód, które nie osiągnęły dobrego stanu chemicznego (mapa 4). W konsekwencji,
w ostatnich dwóch latach zdecydowana większość jednolitych części wód województwa lubuskiego cechowała się ogólnie złym stanem (mapa 5).
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Mapa 1. Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek na terenie województwa
lubuskiego, na podstawie badań wykonanych w 2008
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Mapa 2. Klasyfikacja potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód rzek na terenie
województwa lubuskiego, na podstawie badań wykonanych w 2008 r.
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Mapa 3. Klasyfikacja potencjału ekologicznego silnie zmienionych jednolitych części wód rzek na
terenie województwa lubuskiego, na podstawie badań wykonanych w 2008 r.
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Mapa 4. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzek na terenie województwa
lubuskiego, na podstawie badań wykonanych w 2008 r.
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Mapa 5. Klasyfikacja stanu jednolitych części wód rzek na terenie województwa lubuskiego,
na podstawie badań wykonanych w 2008 r.
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W latach 2008 - 2009 r. przeprowadzono między innymi badania jakości wód rzek
przepływających przez teren powiatu świebodzińskiego, tj.: Paklicy, Ołoboku, Gniłej Obry
i Konotopu (tabela 1).
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Tabela 1. Ocena jcw rzecznych na terenie powiatu świebodzińskiego
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Krótkie omówienie wyników oceny stanu wód
Rzeka Ołobok
Stan ekologiczny wód rzeki Ołobok został oceniony na podstawie wyników badań w
dwóch punktach pomiarowo - kontrolnych: powyŜej ujścia Świebodki (ppk leŜący
w granicach powiatu świebodzińskiego) oraz przy ujściu do Odry. Ocena elementów sta23

nu/potencjału ekologicznego jcw rzeki, na podstawie wyników badań z 2009 r. (tab. 1.) wskazywała na stan umiarkowany (elementy biologiczne: II i III klasa, elementy fizykochemiczne:
poniŜej stanu dobrego – ze względu na zbyt niski poziom tlenu rozpuszczonego oraz zbyt
wysoki poziom azotu Kjeldahla).
Wykonana dodatkowo w 2008 roku ocena jakości wód rzeki pod kątem przydatności
do bytowania ryb karpiowatych w warunkach naturalnych wykazała, Ŝe nie spełniają one
określonych wymagań ze względu na zbyt wysokie stęŜenie substancji biogennych (związków azotu i fosforu) oraz okresowo zbyt niską zawartość tlenu rozpuszczonego.
Rzeka Paklica
Stan ekologiczny wód rzeki Paklicy oceniono na podstawie wyników badań w punkcie
pomiarowo – kontrolnym zlokalizowanym w Międzyrzeczu. Ocena elementów stanu ekologicznego dokonana w oparciu o wyniki badań z roku 2009 (tab.1) wskazuje na stan umiarkowany (elementy biologiczne: II klasa, elementy fizykochemiczne: poniŜej stanu dobrego – ze
względu na zbyt niski poziom tlenu rozpuszczonego oraz zbyt wysoki poziom ogólnego węgla organicznego i azotu Kjeldahla ). W porównaniu do roku poprzedniego stan ekologiczny
wód Paklicy nie uległ zmianie.
Wykonana w 2008 roku ocena jakości wód rzeki pod kątem przydatności do bytowania ryb karpiowatych w warunkach naturalnych wykazała, Ŝe nie spełniają one określonych
wymagań ze względu na zbyt wysokie stęŜenie substancji biogennych (związków azotu i fosforu) oraz okresowo zbyt wysoką zawartość zanieczyszczeń organicznych (wskaźnik BZT5 ).
Rzeka Konotop
Badania wód w rzece Konotop były prowadzone w punkcie pomiarowym
w miejscowości Kosobudki. Ze względu na brak wyników oceny elementów biologicznych
badanych w 2009 roku, ocena stanu ekologicznego nie jest obecnie moŜliwa. Ocena wyników
badań elementów fizykochemicznych wskazuje, Ŝe jakość wód kształtuje się poniŜej stanu
dobrego, ze względu na podwyŜszoną zawartość ogólnego węgla organicznego oraz substancji organicznych (tab. 1).
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Rzeka Gniłą Obra (Obra Leniwa)
Ocena stanu wód rzeki Gniłej Obry została wykonana na podstawie wyników badań
wykonanych w 2009 r., między innymi w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym
powyŜej jezior Wojnowskich. Stan ekologiczny tej jednolitej części wód kształtował się na
umiarkowanym poziomie (elementy biologiczne: II klasa, elementy fizykochemiczne: poniŜej
stanu dobrego – ze względu na zbyt niską zawartość tlenu rozpuszczonego oraz przekroczenie
wartości granicznych dla BZT5 i azotu Kjeldahla), natomiast stan chemiczny oceniono jako
dobry. W konsekwencji stwierdzono ogólnie zły stan jcw (tab. 1).
Ocena jakości wód Gniłej Obry pod kątem przydatności do bytowania ryb karpiowatych w warunkach naturalnych wykazała, Ŝe nie spełniają one określonych wymagań ze
względu na zbyt wysoką zawartość substancji biogennych (związków azotu i fosforu), okresowo zbyt wysokie stęŜenie zanieczyszczeń organicznych oraz zbyt niską zawartość tlenu
rozpuszczonego.

1.2. Jeziora
Województwo lubuskie naleŜy do województw o znacznej liczbie jezior. Jeziorność niektórych obszarów województwa, wyraŜona procentowym wskaźnikiem powierzchni jezior w
stosunku 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 powierzchni większej niŜ 50 ha.
Wody jezior z obszaru województwa lubuskiego, w okresie ostatnich 16 lat uległy w wielu przypadkach polepszeniu jakości z III klasy czystości do II. Wzrósł takŜe udział procentowy ilości jezior najczystszych. Niestety zwiększył się teŜ procentowy udział wód zdegradowanych - poza klasowych. Nadal największym zagroŜeniem dla jezior są wprowadzane do ich
wód nadmierne ładunki zanieczyszczeń antropogenicznych. Tylko w bardzo nielicznych
przypadkach ścieki wprowadzane są do jezior bezpośrednio, najczęściej przedostają się do
nich z wodami dopływów. Ciągle istnieją zagroŜenia dla stanu czystości jezior spowodowane
przez tereny uŜytkowane rolniczo zwłaszcza, jeśli nad jeziorami znajdują się fermy hodowli
zwierząt a gnojowica jest wykorzystywana do nawoŜenia pól. Często pola uprawne przylegają
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bezpośrednio do obrzeŜy zbiorników i rzek. Sprzyja to przenikaniu do wód substancji biogennych, które wpływają na przyspieszenie eutrofizacji jezior. Kolejnym zagroŜeniem jest
intensywne rekreacyjne uŜytkowanie jezior. Do zbiorników wodnych przedostają się zanieczyszczenia z ośrodków wypoczynkowych nie posiadających prawidłowo rozwiązanej gospodarki ściekowej i odpadowej.
Większość wód jezior województwa lubuskiego charakteryzuje się zwiększoną lub
wysoką odpornością na degradację (II kategorią). Warunki morfometryczne i typ zlewni tych
jezior przyczyniają się do ich ochrony przed oddziaływaniem antropogenicznym. Natomiast
blisko 30 % objętości wód jest mało odpornych na degradację. W wodach tych, nawet niewielkie zanieczyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany jakości ich
wód.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ciągu ostatnich
dwóch lat prowadził badania na dwóch jeziorach na obszarze powiatu świebodzińskiego (jezioro Paklicko Wielkie oraz Jezioro Lubinieckie), dla których przeprowadzono ocenę zgodnie
z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008). Rozporządzenie to wymaga dokonania oceny stanu ekologicznego, elementów fizykochemicznych,
stanu chemicznego oraz stanu jakości wód. Stan ekologiczny wód jezior oceniono na podstawie wyników badań elementów biologicznych, fizykochemicznych i substancji szczególnie
szkodliwych. W ocenie stanu ekologicznego nie uwzględniono oceny hydromorfologicznej z
powodu braku opracowanych metodyk. Ocenę końcową stanu wód (stan dobry lub zły) przeprowadza się na podstawie oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego. W przypadku,
gdy stan ekologiczny jest umiarkowany, słaby lub zły, wówczas stan wód klasyfikuje się jako
zły. Natomiast, gdy stan ekologiczny jest dobry lub bardzo dobry wówczas rozpatruje się
równieŜ wyniki oceny stanu chemicznego wód.
Dokładne informacje dotyczące jakości wód jezior powiatu wschowskiego dostępne są
na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze www.zgora.pios.gov.pl.
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Jezioro Paklicko Wielkie – usytuowane jest w zlewni rzek Paklicy – Obry – Warty – Odry, na terenie Pojezierza Łagowskiego. Powierzchnia jeziora wnosi 196 ha, głębokość maksymalna 22,5 m, natomiast całkowita objętość wód jeziora wynosi 15823,3 tys. m3.
Jezioro Paklicko Wielkie badane było ostatnio w 2009 roku. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162 poz. 1008) stan jednolitej części wód
powierzchniowych został oceniony jako zły, przy czym stan ekologiczny został oceniony jako
umiarkowany (III klasa) natomiast stan chemiczny oceniono jako dobry. Największy wpływ
na stan ekologiczny jeziora miały przekroczenia norm w zakresie przeźroczystości (widzialność krąŜka Secchi’ego) oraz średniego nasycenia tlenem wód hypolimnionu.
Jezioro Lubinieckie (Poznańskie) – usytuowane jest w zlewni rzek Lubinicy (Lubinieckiej Strugi) – Gniłej Obry – Obrzycy – Odry, na terenie Pojezierza Łagowskiego. Powierzchnia wynosi 79,4 ha, głębokość maksymalna 5,9 m, natomiast całkowita objętość wód jeziora
wynosi 19813 tys. m3.
Jezioro Lubinieckie badane było ostatnio w 2008 roku. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162 poz. 1008) stan ekologiczny jeziora został oceniony jako zły (V klasa). Największy wpływ na stan ekologiczny jeziora miały przekroczenia
norm w zakresie chlorofilu „a” oraz wartości makrofitowego wskaźnika stanu ekologicznego
(ESMI).
Największym źródłem zanieczyszczeń dla jeziora Lubinieckiego są ładunki zanieczyszczeń dopływające do jeziora z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. W istniejącej oczyszczalni naleŜy zwrócić szczególną uwagę na doczyszczanie ścieków (w szczególności - w zakresie usuwania substancji biogennych).

2. Wody podziemne
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią około 4,8% zasobów całego kraju. Ich pobór zarówno dla celów produkcji jak i zaopatrzenia ludności w wodę
wykazuje tendencję spadkową. Powodem tego trendu jest nie tylko spadek produkcji, ale
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przede wszystkim praktyka oszczędzania wody, zarówno przez indywidualnych odbiorców,
jak i przez przemysł. WiąŜe się to z wdraŜaniem w przemyśle nowych technologii produkcji,
które charakteryzują się z reguły ograniczeniem zuŜycia wody.
Jedną z przyczyn zmian jakości w obrębie wód o dobrych i średnich walorach uŜytkowych są wahania poziomu wód gruntowych, a nawet tendencja obniŜania się poziomu
zwierciadła wody, związana z brakiem dostatecznej ilości opadów. Zmiany w połoŜeniu
zwierciadła wody w warstwach wodonośnych powodują przewaŜnie wzmoŜony dopływ
związków Ŝelaza i manganu do ujęć.
Na terenie powiatu świebodzińskiego znajdują się dwa Główne Zbiorniki Wód podziemnych (GZWP). Największą powierzchnię zajmuje zbiornik Dolina kopalna Wielkopolska
– nr 144, w części południowo-zachodniej powiatu znajduje się zbiornik Sandr rzeki Pliszka –
nr 148. W granicach powiatu świebodzińskiego znajduje się kilka Jednolitych Części Wód
Podziemnych (JCzWPdz) o numerach: 59, 60, 61 oraz 66.
W 2009 roku nie prowadzono badań wód podziemnych w granicach powiatu świebodzińskiego w ramach monitoringu krajowego. Badania jakości wód podziemnych w granicach
powiatu świebodzińskiego w ramach monitoringu krajowego prowadzone były cyklicznie do
2005 roku, natomiast w ramach monitoringu regionalnego prowadzone były w latach: 1999,
2003 i 2004.
Województwo lubuskie objęte było w roku 2009 monitoringiem operacyjnym, który
prowadzony jest w celu ustalenia stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagroŜone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz w celu ustalenia długoterminowych tendencji wzrostowych stęŜenia wszelkich
zanieczyszczeń spowodowanych działalnością człowieka. Większość punktów monitoringowych jakości wód podziemnych zlokalizowana była w powiatach: Ŝarskim, krośnieńskim,
strzelecko-drezdeneckim oraz miasta Gorzów Wielkopolski. Na obszarze województwa nie
stwierdzono wód bardzo dobrej jakości, wody dobrej jakości występowały na 8 stanowiskach,
na 5 stanowiskach stwierdzono zadowalającą jakość wód, na 9 stanowiskach stwierdzono
wody niezadowalającej jakości, natomiast na 4 stanowiskach badania wykazały złą jakość
wód. Najczęściej przekraczane – w klasie IV i V - były wartości wskaźników dla pH, amoniaku, wapnia, siarczanów, potasu, cynku oraz substancji anionowych powierzchniowo czynnych.
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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 świebodzińskiego prowadzone są równieŜ obserwacje jakości wód
podziemnych w ramach monitoringu lokalnego (sieci piezometrów wokół lokalnych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń). Jak wynika ze sprawozdań przesyłanych do WIOŚ w Zielonej Górze, w 2009 roku monitoring taki był prowadzony na terenie międzygminnego wysypiska odpadów w Jeziorach.
Międzygminne Wysypisko Komunalne w m. Jeziory
Wyniki badań przeprowadzonego monitoringu nie wskazują na negatywny wpływ
składowiska na jakość okolicznych wód podziemnych. Na podstawie uzyskanych wyników
stwierdzono nieznacznie podwyŜszone wartości przewodności elektrolitycznej właściwej,
cynku oraz stęŜenia ogólnego węgla organicznego charakterystyczne dla II klasy jakości. Pozostałe analizowane wskaźniki posiadały średnie roczne stęŜenia na poziomie właściwym dla
I klasy jakości. Odcieki z terenu wysypiska nie przekraczały wartości dopuszczalnych.
W celu ochrony zasobów wód podziemnych konieczne jest składowanie odpadów
komunalnych na odpowiednio przygotowanych składowiskach oraz zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych z innych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń
oraz terenów rolniczych.
3. Imisja zanieczyszczeń powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2010 r.
kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w
2009 r. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stęŜeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego. Zgodnie
z ustawą Prawo ochrony środowiska obszar strefy odpowiada:
•

aglomeracji o liczbie mieszkańców powyŜej 250 tys. mieszkańców,

•

obszarowi jednego lub więcej powiatów połoŜonych na terenie tego samego województwa, nie wchodzącemu w skład aglomeracji.
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Rys.2. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stęŜeń: tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku
węgla, benzenu oraz pyłu zawieszonego PM10 i zanieczyszczeń zawartych w pyle PM10 (benzo(a)pirenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu)

Rys. 3. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stęŜeń ozonu
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Do oceny wykorzystano wyniki badań wykonanych w ramach Lubuskiej Sieci Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, na którą składało się 6 automatycznych stacji pomiarowych imisji działających pod nadzorem WIOŚ i 13 stacji pomiarowych działających pod nadzorem jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stęŜeń ww.
zanieczyszczeń w poszczególnych strefach województwa lubuskiego. Uzyskane informacje
umoŜliwiły sklasyfikowanie stref w oparciu o przyjęte kryteria, 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 2009 r. - przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony
zdrowia – wykazała, iŜ w dwóch strefach: powiatu grodzkiego - m. Gorzów Wlkp. i w strefie
nowosolsko-wschowskiej wystąpiła zwiększona liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego
(stęŜenia średniego dobowego) pyłu zawieszonego w powietrzu, mierzonego jako pył drobnocząsteczkowy PM10 (o średnicy ziaren poniŜej 10 µm). W Gorzowie Wlkp. stwierdzono
186 przekroczeń, a we Wschowie 38 - wobec 35 dopuszczalnych. Dodatkowo w strefie m.
Gorzów Wlkp. stwierdzono takŜe przekroczenie dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego
pyłu PM10 (61,1 µg/m3 przy S

dop.=

40 µg/m3). We Wschowie średnioroczne stęŜenie pyłu

zawieszonego w powietrzu wynosiło 26,6 µg/m3 i stanowiło ok. 66,5 % normy.
Z powodu występowania przekroczeń obie ww. strefy wskazane zostały jako strefy, dla
których - zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska - wymagane jest sporządzenie
programu ochrony powietrza.
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NaleŜy dodać, Ŝe strefę – miasto Gorzów Wlkp., juŜ na podstawie wyników z 2005 r.
zakwalifikowano - pod względem zawartości pyłu zawieszonego PM10 - do klasy C, wymagającej opracowania programu ochrony powietrza. Program ten został opracowany w 2007 r.
W 2009 r. równieŜ dla strefy nowosolsko-wschowskiej opracowano program ochrony
powietrza, ze względu na ponadnormatywną liczbę przekroczeń średniodobowego stęŜenia
pyłu PM10, która wystąpiła w 2005 r.
Na terenie strefy zielonogórsko - świebodzińskiej (obejmującej powiaty krośnieński,
świebodziński i zielonogórski) w 2009 r. pomiary jakości powietrza prowadzone były na
dwóch stacjach: zlokalizowanej w Świebodzinie - działającej pod nadzorem Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz posadowionej w Smolarach Bytnickich, działającej pod nadzorem WIOŚ w Zielonej Górze.
Z badań zanieczyszczenia powietrza wykonanych przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Świebodzinie wynika, Ŝe stęŜenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki występowały na poziomie znacznie poniŜej obowiązujących norm. StęŜenie dwutlenku siarki, dla
którego określone jest 24-godzinne stęŜenie dopuszczalne, kształtowało się w zakresie od 0,4
do 14,8 µg/m3, tj. około 0,3 % – 11,8 % stęŜenia dopuszczalnego (S24h = 125 µg/m3). Średnioroczne stęŜenie dwutlenku azotu, wynosiło 20,9 µg/m3, co odpowiada 69,7 % wartości dopuszczalnej (Sr = 30 µg/m3 ).
RównieŜ pomiary wykonane przez WIOŚ w Smolarach Bytnickich (powiat krośnieński) wykazały, Ŝe stęŜenia zanieczyszczeń gazowych tj. tlenków azotu i dwutlenku siarki nie
przekraczały poziomów dopuszczalnych. StęŜenie dwutlenku siarki, dla którego określone
jest 24-godzinne stęŜenie dopuszczalne, kształtowało się w zakresie od 0,1 do 22,3 µg/m3, tj.
około 0,3 % – 17,8 % stęŜenia dopuszczalnego (S24h = 125 µg/m3). Średnioroczne stęŜenie
dwutlenku azotu, wynosiło 6,6 µg/m3, co odpowiada 22 % wartości dopuszczalnej (Sr = 30
µg/m3 ).
Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za 2009 rok wykazała ponadto, Ŝe stęŜenia metali cięŜkich zawartych w pyle zawieszonym PM10 kształtowały się
znacznie poniŜej poziomu dopuszczalnego (określonego w odniesieniu do ołowiu) oraz poziomów docelowych (określonych w odniesieniu do arsenu, kadmu i niklu). Podobnie jednak
jak w latach 2007 i 2008, w strefie miasto Zielona Góra i strefie nowosolsko – wschowskiej
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wystąpiły przekroczenia poziomu docelowego, określonego dla benzo(a)pirenu zawartego w
pyle PM10. StęŜenia średnioroczne benzo(a)pirenu wynosiły, odpowiednio - w strefie miasto
Zielona Góra i strefie nowosolsko-wschowskiej: 1,87 ng/m3 i 2,0 ng/m3 - przy wartości docelowej 1,0 ng/m3.
Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego według kryteriów
określonych pod kątem ochrony roślin wykazała brak przekroczeń stęŜeń dopuszczalnych
określonych dla dwutlenku siarki i tlenków azotu.
Ponadto, dokonując oceny stęŜeń ozonu w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego, nie stwierdzono przekroczeń wartości poziomu docelowego, natomiast stwierdzono
przekroczenia poziomów celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu (zarówno określonego ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ustalonego pod kątem ochrony roślin).
Zgodnie z przytaczanym wcześniej art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska - dla
wszystkich stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów docelowych stęŜeń zanieczyszczeń, tak jak w przypadku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, winny być opracowane programy ochrony powietrza, mające na celu osiągnięcie ww. poziomów substancji w
powietrzu. Natomiast, osiągnięcie poziomów celów długoterminowych zawartości ozonu
w powietrzu, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, winno być jednym z celów wojewódzkiego programu ochrony środowiska.
Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim dostępna jest w całości na
stronie internetowej Inspektoratu, pod adresem www.zgora.pios.gov.pl .

4. Hałas
W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2009 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miast: Kargowa, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie i Wschowa.
W ww. miastach zidentyfikowano (i wytypowano do badań monitoringowych) potencjalne
obszary szczególnego zagroŜenia hałasem - w wyniku analizy sposobu zagospodarowania
terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane
pomiarowe z lat ubiegłych.
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Po przeprowadzeniu weryfikacji terenowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia
i specyfikę zabudowy, w wytypowanych obszarach ustalono łącznie 10 punktów pomiarowych zlokalizowanych wzdłuŜ głównych dróg: po 2 – w Kargowej i Skwierzynie oraz po 3 –
w Strzelcach Krajeńskich i Wschowie.
Tabela 2. Zestawienie wyników pomiarów hałasu wykonanych w 2009 r.
Poziomy dźwięku A w dB
Pora dnia
Pora nocy
00

00

00

(06 – 22 )

Miejsce pomiaru

Droga krajowa nr 32
Droga krajowa nr 32
Droga krajowa A3

Droga krajowa A3

Droga krajowa nr 12
Droga krajowa nr 12
Droga wojewódzka nr
305
Droga krajowa nr 22

LAeqD

Przekroczenie
wartości
dopuszczalnej

Kargowa ul. Sulechowska
Kargowa ul. Wolsztyńska
Skwierzyna ul. 2-Lutego
(10 m od krawędzi
jezdni)
Skwierzyna ul. 2-Lutego
(Na linii zabudowy 23
m od krawędzi jezdni)
Wschowa - ul. Kazimierza Wielkiego
Wschowa ul. 55 Poznańskiego
Pułku Piechoty
Wschowa - ul. Wolsztyńska

65,0

5,0

65,3

5,3

68,9

Strzelce Krajeńskie ul. Chrobrego
(3 punkty pomiarowe)

00

(22 - 06 )

LAeqN

Przekroczenie
wartości
dopuszczalnej

8,9

65,9

15,9

65,2

5,2

60,2

10,2

67,3

7,3

70,7

10,7

64,8

4,8

66,168,4

6,1- 8,4

61,165,8

11,1-15,8

LDWN - poziom długookresowy
LDWN

Przekroczenie
wartości
dopuszczalnej

72,4

12,4

We wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu w środowisku (tj. 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej),
określonej dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy zagrodowej - na podstawie rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, Dz. U. Nr 120, poz. 826).
W związku z powyŜszym, w programie monitoringu hałasu na 2010 r. uwzględniono
wykonanie pomiarów sprawdzających poziom hałasu w środowisku w miejscach występowa34

nia najwyŜszych przekroczeń, celem weryfikacji potencjalnie zidentyfikowanych obszarów
szczególnego zagroŜenia hałasem.
Na terenie objętym pomiarami hałasu w Strzelcach Krajeńskich stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego długookresowego. Z przeprowadzonych pomiarów wynika,
Ŝe głównym źródłem uciąŜliwości akustycznej był przejazd pojazdów cięŜkich. NatęŜenie
ruchu w porze nocnej jest ok. 5 razy mniejsze niŜ w ciągu dnia, przy niewielkim wzroście
udziału pojazdów cięŜkich. Zaobserwowano wzmoŜony ruch w okresie letnim. NatęŜenie
ruchu w porze dziennej w tym okresie było najwyŜsze, przy jednoczesnym największym
udziale samochodów cięŜarowych w porze nocnej.
Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w 2009 r., zostały szczegółowo omówione w
opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze:
www.zgora.pios.gov.pl.

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 natęŜeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny.
W 2009 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45
punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast
powyŜej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na kaŜdym
z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych
w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy
Prawo ochrony środowiska).
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Tabela 3. Lokalizacja punktów pomiarowych oraz wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku na obszarze województwa lubuskiego w 2009 r.

Nr
punktu
pom.

1

2

Miejsce badań

Zielona Góra
ul. Lisia

Zielona Góra
ul. Dąbrowskiego

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna

15°29´40,8”

51°56’34,80”

15°29’51,50”

51°56’43,40”

15°31’28,40”

51°56’43,80”

Zielona Góra
3

4

5

6

7

8

ul. Wyspiańskiego

Zielona Góra
ul. Zamenhofa

Zielona Góra
ul. Wrocławska

Zielona Góra
ul. Kraszewskiego

Zielona Góra
ul. Sienkiewicza

Gorzów Wlkp.
ul. Sportowa

15°31’35,60”

51°56’30,10”

15°32’27,70”

51°55’32,30”

15°30’50,90”

51°55’50,90”

15°30’46,00”

51°56’01,00”

15°12’43,50”

52°43’56,10”

9

Gorzów Wlkp.
ul. Wróblewskiego

15°14’35,40”

52°44’53,90”

10

Gorzów Wlkp.
ul. Szarych
Szeregów

15°15’53,20”

52°45’41,00”

11

Gorzów Wlkp.
ul. Dunikowskiego

15°12’46,80”

52°44’12,70”

12

Gorzów Wlkp.

15°14’36,90”

52°45’20,50”

Instalacje w pobliŜu
punktu pomiarowego*

stacja bazowa PLUS
nr 33111
stacja bazowa ERA
nr 41092
stacja bazowa PLUS
nr 33111
stacja bazowa ERA
nr 41092
stacja bazowa PLUS
nr 31758 ZIEUMTS9
stacja bazowa
nr F1-4555-PZI
stacja bazowa
ORANGE nr 2218
stacja
bazowa
F14594-PZI1
stacja bazowa
PLAY nr ZGO1021
stacja bazowa PLAY
nr ZGO1005
stacja bazowa ORANGE
nr 2224
stacja bazowa PLUS
nr 31753
stacja bazowa PLAY
nr ZGO1005
stacja bazowa PLUS
nr 31753
stacja bazowa PLAY
nr ZGO1021
stacja bazowa PLUS
nr 31532
stacja bazowa PLAY
nr GOR 1005
stacja bazowa ERA
stacja bazowa PLAY
stacja bazowa PLUS
stacja bazowa ORANGE
nr 1439
stacja bazowa ERA nr
42135
stacja bazowa PLAY
GOR 1025
stacja bazowa PLUS
nr 31521
stacja bazowa ORANGE
nr 1434
stacja bazowa PLUS
nr 30583
stacja bazowa ERA
nr 42013
stacja bazowa ERA
nr 42012

Zmierzona
składowa
elektryczna**
[V/m]

% wartości
dopuszczalnej

1,06

15,14

0,95

13,57

0,26

3,71

0,69

9,86

0,28

4,00

0,6

8,57

1,08

15,43

0,37

5,29

0,63

9,00

1,04

14,86

1,74

24,86

0,51

7,29
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Nr
punktu
pom.

Miejsce badań

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna

ul. SzwoleŜerów

13

14

15

Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego
Gorzów Wlkp.
ul. Mieszka I
Gorzów Wlkp.
ul. Kochanowskiego

Instalacje w pobliŜu
punktu pomiarowego*
stacja bazowa PLAY
nr GOR 1020
stacja bazowa ORANGE
nr 1437
stacja bazowa ERA
nr 42012
stacja bazowa PLAY
nr GOR 1020
stacja bazowa ORANGE
nr 1437

Zmierzona
składowa
elektryczna**
[V/m]

% wartości
dopuszczalnej

0,94

13,43

15°13’47,80”

52°43’49,90”

15°13’58,20”

52°44’21,30”

stacja bazowa PLAY
nr GOR 1010

0,44

6,29

15°13’10,20”

52°44’22,70”

stacja bazowa PLAY
nr GOR 1006

0,7

10,00

0,25

3,57

0,26

3,71

0,22

3,14

0,24

3,43

0,28

4,00

0,2

2,86

0,25

3,57

0,22

3,14

0,28

4,00

< 0,2

<2,86

<0,2

<2,86

0,84

12,00

<0,2

<2,86

<0,2

<2,86

stacja bazowa ENEA
16

Szprotawa

15°33’10,70”

51°34’20,20”

17

Babimost

15°49’05,50”

52°10’29,40”

18

Zbąszynek

15°49’41,10”

52°15’31,80”

19

KoŜuchów

15°35’42,10”

51°44’43,80”

20

Gubin

14°44’35,50”

51°57’36,80”

21

Lubsko

14°57’04,10”

51°47’16,30”

22

Nowogród Bobrzański

15°13’41,10”

51°47’45,20”

23

Kargowa

15°52’58,70”

52°04’41,70”

24

25
26

27

Trzciel

Cybinka
Ośno Lubuskie
Rzepin

15°51’58,40”

52°21’55,70”

14°47’25,40”

52°11’48,70”

14°53’03,00”

52°27’15,10”

14°49’32,60”

52°20’37,30”

28

Lubniewice

15°14’53,00”

52°30’31,20”

29

Dobiegniew

15°45’15,10”

52°57’52,00”

stacja bazowa PTC
nr 41217
stacja bazowa PTK
CENTERTEL nr 4615
stacja bazowa ENEAGPZ
stacja bazowa NWO
3041A
stacja bazowa PLUS
nr BT3 3171
stacja bazowa ERA
nr 41022
stacja bazowa ORANGE
nr 1236
stacja bazowa ORANGE
nr 4582
stacja bazowa ERA
nr 41126
stacja bazowa ORANGE
nr 3241
stacja bazowa PLAY
nr 3021
stacja bazowa ORANGE
nr F-4572-ZG1
stacja bazowa ORANGE
nr 1337
stacja bazowa ERA
nr 42053
stacja bazowa ORANGE
nr 4815
stacja bazowa ORANGE
nr 3152
stacja bazowa ERA
nr 42069
stacja bazowa ORANGE
nr 1344
stacja bazowa ORANGE
nr 3151
stacja bazowa PLUS
nr 31682
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Nr
punktu
pom.

Miejsce badań

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna

ul. Wileńska

30

Witnica
ul. ŚcieŜka
Rybacka

14°54’08,40”

52°40’12,50”

31

Gościkowo

15°32’41,40”

52°20’55,20”

32

Jemiołów

15°16’41,40”

52°20’55”

33

Stypułów

15°33’35,70”

51°43’32,40”

34

Łaz

15°41’32,20”

51°57’06,20”

35

Niwica

14°50’38,00”

51°35’07,70”

36

Przewóz

14°57’14,20”

51°28’52,60”

37

Bytnica

15°09’30,00”

52°08’42,40”

38

Kamień Mały

14°47’14,40”

52°38’43,20”

39

Deszczno

15°18’43,30”

52°40’16,90”

40

Golice

14°39’37,10”

52°26’05,10”

41

Urad

14°42’29,20”

52°14’47,07”

42

Przytoczna

15°40’10,10”

52°34’36,10”

43

Bledzew

15°24’55,30”

52°31’25,10”

44

Gościm

15°42’31,50”

50°52’46,04”

45

Krzeszyce

15°01’32,50”

52°34’57,80”

Instalacje w pobliŜu
punktu pomiarowego*
stacja bazowa ERA
nr 42125
stacja bazowa PLUS
nr 31698
stacja bazowa ERA
nr 42081
stacja bazowa PLAY
nr GOR 3021
stacja bazowa ERA
nr 41107
stacja bazowa ORANGE
nr 1384
stacja bazowa PLUS
nr 33108
stacja bazowa Nordisk
PL-LUS 0025
stacja bazowa ORANGE
nr 4592- ZG1
stacja bazowa ERA
nr 41129
stacja bazowa PLUS
nr 33534
stacja bazowa
nr 41123
stacja bazowa ORANGE
nr F1-4372
stacja bazowa ERA
nr 41069
stacja bazowa PLUS
nr 33737
stacja bazowa GSM
nr 33744
stacja bazowa PLUS
nr 33165
stacja bazowa ORANGE
nr 1238
stacja bazowa ERA
nr 42022
stacja bazowa ORANGE
nr 1349
stacja bazowa ERA
nr 42065
stacja bazowa ORANGE
nr 3936
stacja bazowa ERA
nr 41068
stacja bazowa PLUS
nr 31009
stacja bazowa ERA
nr 42018
stacja bazowa ERA
nr 42089
stacja bazowa PLUS
nr 31504
dz. Nr 267/3
stacja bazowa ERA
nr 42126
stacja bazowa ORANGE
nr 4628

Zmierzona
składowa
elektryczna**
[V/m]

% wartości
dopuszczalnej

<0,2

<2,86

0,26

3,71

1,66

23,71

0,3

4,29

0,24

3,43

0,25

3,57

0,22

3,14

0,2

2,87

<0,2

<2,86

0,21

3,00

0,24

3,43

<0,2

<2,86

<0,2

<2,86

<0,2

<2,86

<0,2

<2,86

0,21

3,00
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* Instalacje radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, radionawigacyjne emitujące promieniowanie elektromagnetyczne
w zakresie częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz zlokalizowane w odległości do 300 m od punktu pomiarowego.
**Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natęŜeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego.

W Ŝadnym z wymienionych punktów pomiarowych (takŜe zlokalizowanych na terenie
powiatu świebodzińskiego) nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych.
Pomiary wykonane w 2009 r. wykazały, Ŝe wartości skutecznych natęŜeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wahały się w granicach: <2,86 - 24,86 %
wielkości dopuszczalnej (tj. 7 V/m), określonej dla miejsc dostępnych dla ludności, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 192., poz.
1883).

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