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Informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim na tle wyników badań PMŚ woj. lubuskiego z 2008 r.

Wprowadzenie
Informację opracowano na podstawie działalności inspekcyjnej oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2008 r. i w latach
poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

I.

Źródła zanieczyszczeń środowiska na terenie powiatu wschowskiego w świetle
działalności kontrolnej WIOŚ w Zielonej Górze

1. Informacje ogólne
Wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

1)

, na terenie powiatu wschowskiego prowadzi

działalność ogółem 3050 podmiotów gospodarczych, w tym m.in.:


277 podmiotów w branŜy przemysłowej,



347 podmiotów w branŜy budownictwo,



855 podmiotów w branŜy handel i naprawy,



120 podmiotów w branŜy: hotele i restauracje



173 podmioty w branŜach: transport, gospodarka magazynowa i łączność.
Pozostałe podmioty gospodarcze działają w branŜach: obsługa nieruchomości i firm,

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, pośrednictwo finansowe,.
1)

Dane wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2008 (Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2007), wyd. przez Urząd Statystyczny w
Zielonej Górze

2. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska
W ewidencji zakładów kontrolowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, znajdują się 102 podmioty gospodarcze z terenu powiatu
wschowskiego. W 2008 roku przeprowadzono 47 kontroli w 46 podmiotach, w szczególności: 3 kontrole kompleksowe planowe, 28 kontroli problemowych planowych i 16 kontroli
problemowych nieplanowych. Podczas 3 kontroli przeprowadzone zostały kontrolne pomiary emisji hałasu W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska, w 37 przypadkach wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące kontrolowane podmioty do ich usunięcia. Wydano równieŜ 7 pouczeń oraz
nałoŜono 1 grzywnę w postaci mandatu kredytowanego. W jednym przypadku wystąpiono
do Starosty Wschowskiego.
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PoniŜej omówiono wyniki kontroli wybranych podmiotów gospodarczych, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ostatnim okresie.
•

Gospodarstwa rolne zlokalizowane na terenie obszaru szczególnie naraŜonego na
zanieczyszczenie

wód

azotanami,

wytypowane

przez

Gminy

Wschowa

i Szlichtyngowa

W

2008

roku

przeprowadzono

27

kontroli

rolników

indywidualnych

i przedsiębiorców prowadzących 28 gospodarstw ujętych w rejestrze gospodarstw objętych
monitorowaniem, połoŜonych w obszarze szczególnie naraŜonym w zlewni rzeki Rów Polski.
W stosunku do ilości gospodarstw znajdujących się w rejestrze na początku 2008 r.
(28) skontrolowano 100 % gospodarstw.
W dwudziestu czterech skontrolowanych gospodarstwach (85,7 %) stwierdzono brak
opracowanego planu nawoŜenia, natomiast w dwudziestu jeden gospodarstwach (75 %) –
brak wykonanego bilansu azotu. Ponadto stwierdzono, Ŝe w trzynastu gospodarstwach
(46,4 %) nie był prowadzony w ogóle lub w niepełnym zakresie rejestr działań agrotechnicznych oraz w pięciu (17,9 %) – nie wykonano analizy zasobności gleby. Trzynaście gospodarstw (46,4 %) nie posiada w ogóle płyty obornikowej lub jej powierzchnia jest niewystarczająca, w pięciu (17,9 %) pojemność zbiornika na gnojówkę jest niewystarczająca,
a jedno (3,6 %) w ogóle nie posiada zbiornika na gnojówkę. Ponadto w czterech gospodarstwach (14,3 %) nie jest przestrzegany zakaz stosowania nawozów w okresie zimowym.
Jeden z rolników indywidualnych (3,6 %) nie prowadzi Ŝadnej działalności rolniczej w obrębie swojego gospodarstwa.
W wyniku powyŜszych kontroli wydano 26 zarządzeń pokontrolnych oraz 4 pouczenia.
Dodać naleŜy, Ŝe pismem z dnia 05.03.2008 r. znak: LODR/K/Oś.Pan/176/2008, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku przekazał do tut. Inspektoratu bilanse azotu
wykonane dla niektórych rolników, których gospodarstwa znajdują się na terenie OSN.
Dotyczyły one pojedynczych lat (2006 lub 2007). Podczas kontroli przeprowadzonych po
terminie wpływu pisma, a więc po 07.03.2008 r., inspektorzy WIOŚ przekazali rolnikom
kopie ww. bilansów azotu.
Nadal głównym powodem ww. naruszeń jest brak środków własnych na realizację
obowiązków oraz brak informacji o moŜliwości uzyskania częściowego dofinansowania
związanego z koniecznością wykonania niezbędnych inwestycji (np. budowy płyty oborni-
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kowej). Skontrolowane gospodarstwa są niewielkie, o nieduŜej rentowności, co wiąŜe się
równieŜ z niechęcią do inwestowania.
•

Aglomeracja Sława
W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prze-

prowadził cykl kontrolny dotyczący oceny stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na dzień 31 grudnia 2007 r. dla aglomeracji ≥ 15000 RLM i tych,
które nie zrealizowały zadań z KPOŚK do końca 2005 r., wraz z ustaleniem efektów ekologicznych. W ramach przedmiotowego cyklu skontrolowana została Aglomeracja Sława, która obejmuje tereny zlokalizowane w gminie Sława. Ponadto kontrolą objęto Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie, który jest operatorem oczyszczalni ścieków w Sławie przewidzianej do obsługi Aglomeracji Sława. Kontrole, jak wynika z tematu cyklu, miały na
celu ocenę stopnia realizacji zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej
na rozpatrywanym terenie, które zapisane zostały w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych.
W zakresie zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja systemu kanalizacji”
stwierdzono, Ŝe Gmina Sława posiada pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnych dla I
etapu inwestycji. W zakresie zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni
ścieków” inwestycja znajdowała się w końcowym stanie realizacji.
•

Aglomeracja Wschowa
W roku 2008 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ra-

mach wyŜej omówionego cyklu skontrolował równieŜ Aglomerację Wschowa, która obejmuje tereny zlokalizowane w gminie Wschowa. Ponadto kontrolą objęto Spółkę Komunalną
Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie, która jest operatorem oczyszczalni ścieków we Wschowie przewidzianej do obsługi Aglomeracji Wschowa. Kontrole, jak wynika z tematu cyklu,
miały na celu ocenę stopnia realizacji zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki
ściekowej na rozpatrywanym terenie, które zapisane zostały w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
W zakresie zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja systemu kanalizacji”
stwierdzono, Ŝe Gmina Wschowa nie posiadała pozwolenia na budowę dla przedmiotowej
inwestycji.
Analiza danych dotyczących oczyszczalni ścieków we Wschowie wskazała na przekroczenia w zakresie azotu ogólnego w stosunku do wielkości określonych w dyrektywie
91/271/EWG (stęŜenie średnio w roku = 26,5 mg/l > 15 mg/l), przy czym zaznaczyć naleŜy, Ŝe proces oczyszczania ścieków prowadzony jest z dotrzymaniem warunków posiada-
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nego przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie pozwolenia wodnoprawnego (azot og. ≤ 30 mg/l).
Podczas kontroli Spółki stwierdzono ponadto, Ŝe posiada ona kilka równocześnie
obowiązujących decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
oraz innymi niŜ niebezpieczne, ustalających róŜne warunki korzystania ze środowiska.
W związku z powyŜszym skierowano do Starosty Wschowskiego wystąpienie informujące
o zaistniałej sytuacji.
•

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa
Kontrola przeprowadzona w dniu 13 lutego 2008 r. dotyczyła sprawdzenia sposobu

eksploatacji stacji zlewnej ścieków dowoŜonych do oczyszczalni we Wschowie. Stwierdzono, Ŝe ścieki dowoŜone wprowadzane były bezpośrednio do otwartego zbiornika retencyjnego ścieków dowoŜonych. Nie był prowadzony ich pomiar ilościowy oraz jakościowy. Zastany stan był sprzeczny z wymogami wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych [Dz. U. nr 188 poz. 1576]. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę do usunięcia uchybień.
•

P.P.H. „AMIGO” s.c. Urszula Gorzelańczyk, Jan Walkowiak, ul. Daszyńskiego 43,
67-400 Wschowa
W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 2-11 grudnia 2008 r. stwierdzono, Ŝe

Spółka:
-

nie naliczała opłat za korzystanie ze środowiska, ponadto nie przedkładała Marszałkowi
Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat,

-

nie poinformowała Marszałka Województwa Lubuskiego o fakcie wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach,

-

nie realizowała obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów opakowaniowych oraz nie złoŜyła Marszałkowi Województwa Lubuskiego rocznego
sprawozdania o wysokości naleŜnej opłaty produktowej,

-

pobierała wodę z sieci miejskiej oraz odprowadzała ścieki do miejskiej kanalizacji bez
podpisania stosownej umowy,

-

nie przedłoŜyła Staroście Wschowskiemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania nimi,
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-

nie przesłała Marszałkowi Województwa Lubuskiego zbiorczego zestawienia danych
o rodzajach i ilości odpadów wytworzonych w 2007 r. oraz o sposobach gospodarowania
nimi,

-

przechowywała pojemniki z rozpuszczalnikami na zewnątrz budynku ustawione na paletach bezpośrednio na gruncie.
W wyniku stwierdzonych uchybień wydane zostało pouczenie, a takŜe zarządzenie

pokontrolne zobowiązujące Przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa.
•

Hodowla i Ubój Indyka „Biodama” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 67-410 Sława
Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 4 listopada 2008 r. stwierdzono, Ŝe za-

kład posiada uregulowaną stronę formalno-prawną odnośnie gospodarki odpadowej oraz
wodno-ściekowej. Na terenie zakładu powstają odpady poubojowe oraz ścieki bytowosocjalne. Źródłem emisji zanieczyszczeń są silniki spalinowe samochodów dostawczych.
Zakres kontroli obejmował przestrzeganie przepisów dotyczących substancji zuboŜających
warstwę ozonową (SZWO). Kontrola wykazała brak SZWO w agregatach chłodniczych. UŜywanym czynnikiem chłodniczym jest glikol oraz czynnik R-404A.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wykazano, Ŝe podmiot nie przesyła informacji
o opłatach za korzystanie ze środowiska do Marszałka Województwa Lubuskiego ani Lubuskiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
W związku z powyŜszym wydane zostało pouczenie, a takŜe zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Zakład do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa.
•

„Wiktoria Król” Sp. z o.o., ul. Słoneczna, 67-410 Radzyń
Ośrodek wypoczynkowy skontrolowany został w dniu 2 września 2008 r. Posiada

uregulowaną stronę formalno-prawną odnośnie gospodarki odpadowej oraz wodnościekowej. Na terenie ośrodka powstają odpady komunalne oraz ścieki bytowo-socjalne.
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest kotłownia c.o.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wykazano nieprawidłowości odnośnie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
•

PW „Mega” Sp. z o.o., Stare Strącze 35, 67-410 Sława
Jest to zakład produkcji pieczarek. Zakład wytwarza odpady komunalne, opakowa-

niowe (folia), poprodukcyjne w postaci zuŜytych podłoŜy i resztek pieczarek. Źródłem
emisji zanieczyszczeń do powietrza jest kotłownia c.o. wyposaŜona w kocioł opalany koksem. Zakład posiada własne ujęcie wód podziemnych. Na terenie zakładu powstają ścieki
socjalno-bytowe oraz popłuczne, pochodzące z płukania skrzyń uprawowych.
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W wyniku przeprowadzonej w dniu 8 października 2008 r. kontroli stwierdzono,
Ŝe zakład:
-

nie posiada obowiązującej umowy na wywóz nieczystości płynnych,

-

nie wykonuje badań jakości ścieków odprowadzanych do rowu,

-

nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody,

-

nie wnosi informacji i opłat z tytułu za korzystania ze środowiska.
W trakcie kontroli wykonano pomiary natęŜenia hałasu emitowanego do środowi-

ska, które wykazały, Ŝe nie występują przekroczenia w dopuszczalnym poziomie natęŜenia
hałasu w porze dziennej.
W związku z powyŜszym wydane zostało zarządzenie pokontrolne zobowiązujące
Zakład do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa.
•

„Jedność” Sp. z o.o., ul. Zielony Rynek 7, 67-400 Wschowa
Zakład wytwarza odpady komunalne, odpady w postaci oleju jadalnego, przepra-

cowanego oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz lamp fluorescencyjnych. Zakład
zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej. Nieczystości płynne wytwarzane są w ilości około 200 m3 miesięcznie Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest kotłownia
c.o. wyposaŜona w kocioł gazowy o mocy 291 kW.
W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 20 września 2008 r. wykonano pomiary
natęŜenia hałasu emitowanego do środowiska, które wykazały, Ŝe nie występują przekroczenia w dopuszczalnym poziomie natęŜenia hałasu w porze dziennej. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wykazano nieprawidłowości odnośnie przestrzegania przepisów
ochrony środowiska.
•

Zakład Ślusarsko-Kotlarski, Kazimierz Skrzypczak, ul. Prosta 6, 67-410 Sława
Zakład wytwarza odpady komunalne, ścinki metalowe oraz materiały ścierne. Za-

kład podłączony jest do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Źródłem emisji zanieczyszczeń
do powietrza jest kotłownia c.o.
W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 11 września 2008 r. wykonano pomiary
natęŜenia hałasu emitowanego do środowiska, które wykazały, Ŝe nie występują przekroczenia w dopuszczalnym poziomie natęŜenia hałasu w porze dziennej. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wykazano nieprawidłowości odnośnie przestrzegania przepisów
ochrony środowiska.
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•

Ośrodek Wypoczynkowy „Dąb”, Dąb 2, 67-410 Sława
Ośrodek posiada uregulowaną stronę formalno-prawną odnośnie gospodarki odpa-

dowej oraz wodno-ściekowej. Na terenie Ośrodka powstają odpady komunalne oraz ścieki
bytowo-socjalne. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest kotłownia c.o.
W wyniku przeprowadzonej w dniu 17 września 2008 r. kontroli stwierdzono, Ŝe zakład nie przedstawia informacji odnośnie opłat za korzystanie ze środowiska.
W związku z powyŜszym wydane zostało zarządzenie pokontrolne zobowiązujące
Ośrodek do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa.
•

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Erma” Sp. z o.o., Kandlewo
34, 67-400 Wschowa
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wytwarzaniu drewnianych palet transporto-

wych. Rocznie przetwarza ok.. 20 tys. m3 drewna okrągłego. Zaopatrzenie w wodę następuje z miejskiej sieci wodociągowej. Pobierana woda zuŜywana jest wyłącznie do celów
sanitarno-gospodarczych załogi. Powstające ścieki bytowe gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku o pojemności 80 m3. Suszenie drewna odbywa się w urządzeniu opalanym
odpadami drewnianymi o mocy cieplnej 480 kW. Pomieszczenia biurowe ogrzewane są
piecem centralnego ogrzewania, opalanym gazem propan-butan o mocy cieplnej 0,5 kW.
Powstające odpady gromadzone są selektywnie i przekazywane do dalszego wykorzystania
i tak np. wszystkie odpady drewniane, poza wykorzystywanymi we własnym zakresie (do
suszenia drewna), przekazywane są firmie Kronopol w śarach.
Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zakład do uregulowania strony formalnoprawnej prowadzenia gospodarki odpadami.
•

Przedsiębiorstwo Handlowe „JAWO” Janusz Wójcik, ul. Piłsudskiego 40, 67-100
Nowa Sól – Ośrodek Wypoczynkowy „Sława” w Lubiatowie
Kontrolę przeprowadzono w dniach 18 i 30 września 2008 r. W jej wyniku ustalono,

Ŝe podmiot nie złoŜył informacji o ilości wytworzonych odpadów oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do Starostwa Powiatowego we Wschowie, jak równieŜ
nie prowadził ewidencji wytwarzanych odpadów.
W związku z powyŜszym wystosowano zarządzenie pokontrolne obligujące do usunięcia ww. naruszeń względem obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska.
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•

STENA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa – Oddział w Swarzędzu
Obiekt: ul. Kazimierza Wielkiego 23, 67-400 Wschowa
Kontrolę podmiotu przeprowadzono w dniu 27 maja 2008 r. na wniosek Głównego

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Przeprowadzona przez tut. Inspektorat kontrola obejmowała swym zakresem
sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji w aspekcie posiadanych uwarunkowań
formalno-prawnych (decyzji pozwolenie zintegrowane, decyzji wydanych przez GIOŚ w
Warszawie). W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie funkcjonowania instalacji związanych z przeróbką odpadów w postaci sprzętu chłodniczego oraz elektronicznego i agd, jak równieŜ nie stwierdzono naruszeń decyzji o transgranicznym przemieszczaniu
odpadów.
Zakład posiada wszystkie wymagane prawem decyzje w zakresie ochrony środowiska, prowadzi systematycznie sprawozdawczość wynikającą ze szczegółowych przepisów,
jak równieŜ wnosi opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.
Przeprowadzona kontrola nie wykazała Ŝadnych uchybień zarówno w zakresie funkcjonowania poszczególnych linii technologicznych, jak równieŜ pod względem formalnoprawnym.

•

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marianna Majda, 67-407 Wyszanów
Kontrola Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Marianna Majda w Wyszanowie prze-

prowadzona była w ramach cyklu kontrolnego GIOŚ dot. instalacji do intensywnego chowu
trzody chlewnej o więcej niŜ 2 000 miejsc dla tuczników (powyŜej 30 kg) oraz więcej niŜ
750 miejsc dla macior.
Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska
określonych w pozwoleniu zintegrowanym, jak równieŜ wymagań wynikających z mocy
prawa, przez prowadzących fermy trzody chlewnej, w tym stosowania planów nawoŜenia.
Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy odbył się w okresie
od 30 października do 18 grudnia 2008 r. i obejmował sprawdzenie planów nawoŜenia.
Drugi etap odbył się w okresie od 24 kwietnia do 13 maja 2009 r. i obejmował sprawdzenie
warunków przestrzegania pozwolenia zintegrowanego.
Ferma posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Lubuskiego z
dnia 16 stycznia 2006 r. znak: RŚ.III.JKoł.6618-5/05, waŜne do dnia 12 stycznia 2016 r.
Na terenie fermy prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. Zgodnie z danymi zawartymi w pozwoleniu zintegrowanym maksymalna zdolność produkcyjna wynosi 24 000
szt. tuczników rocznie.
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W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
-

ferma nie wykonywała badań monitoringowych emisji hałasu do środowiska

-

ferma nie prowadziła ewidencji wytwarzanych odpadów,

-

ferma

nie

przedkłada

Marszałkowi

Województwa

rocznych

sprawozdań

dot.

wytwarzanych odpadów,
-

ferma nie prowadziła monitoringu jakości gleby,

-

ferma nie prowadziła rejestru wytwarzanych ścieków.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości LWIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne

zobowiązujące Panią Mariannę Majdę do usunięcia wyszczególnionych na fermie trzody
chlewnej nieprawidłowości oraz nałoŜył na przedstawiciela kontrolowanego podmiotu
mandat karny.
•

Ośrodek Wypoczynkowy „PASSAT”, 67-410 Sława
W ramach kontroli ośrodków wypoczynkowych w dniu 18 września 2008 r. na tere-

nie Ośrodka Wypoczynkowego „PASSAT” w Sławie tut. Inspektorat przeprowadził kontrolę
sprawdzającą poprawność funkcjonowania podmiotu w zakresie przepisów o ochronie środowiska. Stwierdzono, Ŝe Ośrodek nie wnosi informacji do opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu spalania paliw na cele energetyczne. Obowiązek taki wynika ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
W związku ze stwierdzonym uchybieniem LWIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne obligujące ośrodek do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.
•

Pałacyk Myśliwski, 67-410 Tarnów Jezierny
W ramach kontroli ośrodków wypoczynkowych w dniach 18 września oraz

10 października 2008 r. tut. Inspektorat przeprowadził kontrolę sprawdzającą poprawność
funkcjonowania Pałacyku Myśliwskiego będącego w zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stwierdzono, Ŝe
obiekt nie posiada urządzenia pomiarowego ilości wody pobieranej z własnego ujęcia wód
podziemnych i tym samym nie prowadził ewidencji ilości pobieranej wody.
W związku ze stwierdzonym uchybieniem LWIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne obligujące zarządcę do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.
•

Fabryka Maszyn „PONAR-REMO” Sp. z o.o., ul. Towarowa 6, 67-400 Wschowa
Zakład rozpoczął działalność (remont obrabiarek) w listopadzie 2007 r. na terenie

kupionym od PP Fabryka Maszyn „PONAR-REMO” w likwidacji.
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Kontrola przeprowadzona w dniach 16 i 25 września 2008 r. wykazała szereg uchybień w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Stwierdzono, Ŝe zakład:
-

nie posiadał uregulowanej strony formalno-prawnej w zakresie gospodarki odpadami;

-

nie prowadził ewidencji odpadów;

-

część odpadów gromadził nieselektywnie;

-

nie posiadał pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z malarni zakładowej;

-

nie naliczał opłat za korzystanie ze środowiska.
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wydano zarządzenie pokontrolne

oraz pouczono Prezesa Spółki.
•

Jacht Klub Zagłębia Miedziowego „Chalkos” w Lubiniu, Port Lubiatów
Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 lipca 2008 r.
Port prowadzi działalność w okresie kwiecień-październik, posiada: pole namioto-

we, budynek klubowy z 10 pokojami noclegowymi, bar, pomieszczenia socjalne, hangary i
3 pomosty. Woda na potrzeby ośrodka pobierana jest z ujęcia wody podziemnej naleŜącego do P.H. Jawo Janusz Wójcik (wcześniej: OW Huty Miedzi INTERFERIE). Jacht Klub posiada umowę na wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego (Usługi asenizacyjne Wywóz
nieczystości płynnych, transport Jerzy Poniedziałek w Sławie) oraz umowę na wywóz odpadów stałych (TEW Nowa Sól).
3. Gospodarka wodno – ściekowa
Podobnie jak w całym województwie, takŜe w powiecie wschowskim występuje
problem braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
Wg danych statystycznych na koniec 2007 r., długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie wschowskim wynosiła 274,7 km, natomiast długość sieci kanalizacyjnej –
82,7 km 1). Rodzi to określone problemy związane z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych, zapewnieniem prawidłowej eksploatacji istniejących oczyszczalni
ścieków, w związku z dowoŜeniem do nich nieświeŜych ścieków z miejscowości nie posiadających kanalizacji itp.
W tabeli nr 1 zestawiono dane dotyczące oczyszczalni ścieków eksploatowanych na
terenie powiatu wschowskiego (stan na 31 grudnia 2008 r.).
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Tabela 1. Oczyszczalnie ścieków eksploatowane na terenie powiatu wschowskiego (stan na
31 grudnia 2008 r.)
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Odbiornik
ścieków
ziemia

Nazwa i adres zakładu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Długa 1
67-410 Sława
- oczyszczalnia w Sławie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Długa 1
67-410 Sława
- oczyszczalnia w Lipinkach
Spółka Komunalna „Wschowa” Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Rynek 10
67-407 Szlichtyngowa
„Ekonaft” Bolesławiec Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 24
59-700 Bolesławiec
Ośrodek Wypoczynkowy „Relaks”
Tarnów Jezierny
67-410 Sława
„Interferie” S.A
Ośrodek Wypoczynku Dzieci i MłodzieŜy
„Sława”
Lubiatów
67-410 Sława

rów
melioracyjny
R-0-9
Krzycki Rów

Rów Krzycki

Typ oczyszczalni
Przepustowość
mechaniczno-biologiczna z chemicznym wspomaganiem usuwania
fosforu
Qd max = 3600 m3/d
mechaniczno-biologiczna
Qd max = 100 m3/d

mechaniczno-biologiczna z chemicznym wspomaganiem usuwania
fosforu
Qd max = 3500 m3/d
mechaniczno-biologiczna
Qd max = 819,8 m3/d

ziemia

mechaniczno-biologiczna
Qd max = 30 m3/d

ziemia

mechaniczno-biologiczna
Qd max = 400 m3/d

Wg stanu na koniec 2007 r. w powiecie wschowskim komunalne oczyszczalnie ścieków obsługiwały 47 % ogółu ludności powiatu.
4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Większość zakładów na terenie powiatu ma uregulowaną stronę formalno- prawną
w zakresie odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza tj. posiada waŜne pozwolenie na
emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami
słuŜącymi ograniczeniu emitowanych zanieczyszczeń. Wśród substancji emitowanych przez
zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie powiatu wschowskiego przewaŜają zanieczyszczenia charakterystyczne dla procesów spalania paliw do celów energetycznych i
technologicznych, czyli: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły.
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza powstających w procesach energetycznych zaleŜy od ilości i jakości zuŜywanego paliwa, wyposaŜenia w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe oraz skuteczności działania tychŜe urządzeń.
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Emisja przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w powiecie wschowskim wynosi ogółem (stan na koniec 2007 r.) 16 t/rok, a zanieczyszczeń gazowych (bez
dwutlenku węgla) - 63 t/rok (w tym 17 t/rok dwutlenku siarki) i jest najniŜsza w skali województwa. W urządzeniach oczyszczających zatrzymywanych jest jednak tylko 44,9 %
wytworzonych zanieczyszczeń pyłowych. Dla obszaru województwa lubuskiego % redukcji
zanieczyszczeń pyłowych wynosi 98,4 %.

1)

Aktualnie Ŝaden 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 (takŜe w powiecie wschowskim) 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.
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.
1)

Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy
2008 (Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2007), wyd. przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

5.Gospodarka odpadami
Na terenie powiatu wschowskiego eksploatowane jest składowisko odpadów innych
niŜ niebezpieczne i obojętne. Jest to składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne
i obojętne w Tylewicach, gm. Wschowa, którego właścicielem jest Gmina Wschowa,
a zarządzającym Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa.
Z dniem 30 czerwca 2008 r. zaprzestano przyjmowania odpadów na Składowisko
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Sławie. Aktualnie prowadzone są na nim
prace związane z jego technicznym zamknięciem.
Ponadto na terenie powiatu znajduje się równieŜ składowisko odpadów innych niŜ
niebezpieczne i obojętne w DryŜynie gm. Szlichtyngowa. Zarządzającym składowiskiem
jest PHU ZBIGTAR Zbigniew Tarka w Osowej Sieni, jednakŜe składowisko nie jest obecnie
eksploatowane i nie przyjmuje odpadów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

15

Informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim na tle wyników badań PMŚ woj. lubuskiego z 2008 r.

Ww. składowiska są obiektami o przestarzałej konstrukcji, nie spełniającej wszystkich obecnie obowiązujących wymogów w zakresie ochrony środowiska. Po zapełnieniu
będą one sukcesywnie wyłączane z eksploatacji.

II.

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

1. Wody powierzchniowe
W 2008 r. przeprowadzono pierwszą ocenę stanu wód rzek - na podstawie wyników
badań monitoringowych wykonanych w 2007 r. - 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 dokonano oceny stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód (jcw), polegającej na sklasyfikowaniu
elementów biologicznych oceny jakości wód oraz sklasyfikowaniu wspierających tą ocenę
wskaźników fizykochemicznych. Stan ekologiczny naturalnych jcw na terenie województwa lubuskiego był zróŜnicowany i kształtował się między stanem dobrym a stanem słabym, przy czym dominował stan ekologiczny umiarkowany (mapa 1). O wynikach oceny
stanu ekologicznego wód najczęściej decydowały przekroczenia granicznych wartości
(określonych dla II klasy jakości wód powierzchniowych) wskaźników fzykochemicznych - z
grup charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne oraz warunki biogenne.
Potencjał ekologiczny, wyznaczany dla sztucznych i silnie zmienionych części wód,
przewaŜnie utrzymywał się na umiarkowanym poziomie, podobnie jak stan ekologiczny
(mapa 3).
Ocena stanu chemicznego dokonana 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) wskazywała na dobry stan chemiczny większości jcw (mapa 2). Ogólny stan jednolitych części wód rzek,
uwzględniający wyniki klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego oraz wyniki klasyfikacji stanu chemicznego, jest zły - nieomal na całym obszarze województwa (mapa 4).
W 2008 r. została przeprowadzona równieŜ ocena stanu ekologicznego wód jezior
badanych w 2007 r. Ocena wykazała zróŜnicowany stan wód - od bardzo dobrego do złego.
Bardzo dobry stan ekologiczny wykazały badania jeziora Głębokiego k/Miedzyrzecza, natomiast stan zły - jeziora Kursko w powiecie międzyrzeckim (mapa 5).
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Wstępna ocena jakości wód na podstawie badań wykonanych w 2008 r. w odniesieniu do rzek opracowana w skali kraju przez IMGW w Katowicach - znajduje się
obecnie na etapie weryfikacji. Brak jest jeszcze oceny jakości wód jezior badanych w 2008
r. (w tym jeziora Lgińsko – zlokalizowanego na terenie powiatu wschowskiego).
Na podstawie wyników badań rzek oraz jezior z lat 2004 – 2007 został oceniony stopień zagroŜenia wód eutrofizacją spowodowaną zrzutem ścieków komunalnych. Oceny
dokonano w 97 punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach oraz w 36 na jeziorach
(w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych). O stopniu eutrofizacji
wód decydowały elementy biologiczne (chlorofil „a”, fitobentos – wskaźnik okrzemkowy,
makrofity – Makrofitowy Indeks Rzeczny) oraz elementy fizykochemiczne (tlen rozpuszczony, BZT5, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot
ogólny, fosfor ogólny). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników decydowało o tym, Ŝe wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym zostały uznane za eutroficzne. Zgodnie z tym, eutrofizację stwierdzono w 76% ppk na rzekach oraz w ok. 53%
jezior (mapy 6 i 7). Badania wykazały zróŜnicowaną jakość wód akwenów na obszarze województwa lubuskiego; na północy województwa większość spośród monitorowanych jezior
cechuje się wodami dobrej jakości, natomiast akweny połoŜone w południowej części województwa są bardziej zeutrofizowane. Wskaźnikami decydującymi o jakości wód jezior są
głównie związki azotu i fosforu.
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Mapa 1. Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek na obszarze woj.
lubuskiego w 2007 r.
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Mapa 2. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzek na obszarze woj. lubuskiego w 2007 r.
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Mapa 3. Klasyfikacja potencjału ekologicznego silnie zmienionych jednolitych części wód
rzek na obszarze woj. lubuskiego w 2007 r.
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Mapa 4. Klasyfikacja stanu jednolitych części wód rzek w 2007 r.
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Mapa 5. Klasyfikacja stanu jednolitych części wód jezior w 2007 r.
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Mapa 6. Ocena eutrofizacji wód rzek ze źródeł komunalnych, za lata 2004-2007
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Mapa 7. Ocena eutrofizacji wód jezior ze źródeł komunalnych, za lata 2004-2007
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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 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 wschowskiego znajdują się cztery Główne Zbiorniki Wód podziemnych (GZWP). Największą powierzchnię zajmuje Zbiornik Wschowa – nr 306, w części
północnej powiatu znajduje się Zbiornik międzymorenowy Zbąszyń – nr 304, natomiast w
części południowej powiatu znajdują się dwa zbiorniki: Pradolina Barycz – Głogów (E) – nr
303 oraz zbiornik Pradolina Barycz – Głogów (W) – nr 302. Powiat wschowski znajduje się w
granicach kilku Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCzWPdz) o numerach: 71, 74 oraz
75.
W 2008 roku nie prowadzono badań wód podziemnych w granicach powiatu
wschowskiego w ramach monitoringu krajowego. Badania jakości wód podziemnych w granicach powiatu wschowskiego w ramach monitoringu krajowego prowadzone były cyklicznie do 2007 roku, natomiast w ramach monitoringu regionalnego prowadzone były w latach: 1997, 1998 i 2004.
Województwo lubuskie objęte było w roku 2008 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 działaniami wynikającymi z działalności człowieka.
Większość badanych punktów monitoringowych zlokalizowana była w powiecie Ŝarskim,
krośnieńskim i słubickim. Wyniki uzyskane z tych pomiarów wskazują, iŜ większość otworów cechuje się wodami II i III klasy, co związane jest z przekroczeniami dopuszczalnych
stęŜeń manganu, amoniaku oraz przekroczeń dla wartości pH.
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Na terenie powiatu wschowskiego 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 2008 roku monitoring taki był prowadzony na terenie składowiska odpadów
innych niŜ niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tylewice oraz zamkniętego składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sława.

Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tylewice
Wyniki badań przeprowadzonego monitoringu wskazują na negatywny wpływ składowiska na jakość okolicznych wód podziemnych, we wszystkich kwartałach w generalnej
klasyfikacji uzyskano IV klasę jakości. Wysokie wartości charakterystyczne dla V klasy jakości (wody złej jakości) stwierdzono w 3 otworach dla przewodności elektrolitycznej właściwej, sodu, potasu, azotanów oraz chlorków, natomiast ogólny węgiel organiczny amoniak oraz odczyn osiągały IV klasę jakości (wody niezadowalającej jakości) w 4 otworach.
Wyniki wskazują na stałe wysokie zanieczyszczenie wód w otworze umiejscowionym w
kierunku spływu wód podziemnych ze składowiska, co wskazuje na bezpośrednie oddziaływanie składowiska, natomiast w pozostałych otworach naleŜy uwzględnić dodatkowe źródło zanieczyszczeń, jakim moŜe być nawoŜenie lub wylewanie ścieków z szamba. Niepokojąca jest stała tendencja powyŜszych parametrów utrzymujących się od 2007 r. Badania
nie wykazały obecności w badanych próbach analizowanych metali cięŜkich i związków
WWA. Nie odnotowano znacznych zmian poziomu zwierciadła wód podziemnych w poszczególnych otworach obserwacyjnych

Zamknięte składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w miejscowości
Sława
Wyniki badań przeprowadzonego monitoringu wskazują na negatywny wpływ składowiska, na jakość okolicznych wód podziemnych. Próbkę z otworu określającą tło hydrogeochemiczne zaliczono do III klasy jakości (wody zadowalającej jakości), natomiast pozostałe badane próbki zlokalizowane zgodnie z kierunkiem spływu wód podziemnych zostały
zaklasyfikowane do V klasy jakości (wody złej jakości). Wysokie wartości charakterystyczne dla V klasy jakości stwierdzono w 2 otworach ze względu na znaczne przekroczenie
dopuszczalnego stęŜenia dla amoniaku (pięciokrotne), natomiast siarczany oraz wodorowęglany osiągały IV klasę jakości w jednym otworze (wody niezadowalającej jakości). Wyniki wskazują na stałe wysokie zanieczyszczenie wód w otworach umiejscowionych w kierunku spływu wód podziemnych ze składowiska, co wskazuje na bezpośrednie oddziaływanie składowiska. Badania nie wykazały znacznych przekroczeń dla ogólnego węgla orga-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

26

Informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim na tle wyników badań PMŚ woj. lubuskiego z 2008 r.

nicznego, przewodności elektrolitycznej właściwej, metali cięŜkich oraz związków WWA.
Poziom wody w badanych otworach nie wykazuje duŜych wahań.
Na podstawie sprawozdania z monitoringu składowiska, opracowanego przez proGEO sp. z o.o. na zlecenie Miasta i Gminy Sława, stwierdzono równieŜ brak systemu odprowadzania wód odciekowych ze składowiska. Ponadto, ze względu na stwarzające zagroŜenie wybuchowe stęŜenie metanu w dwóch kominach, w których dokonano pomiaru
gazu składowiskowego, zalecono zachowanie szczególnej ostroŜności podczas prac rekultywacyjnych oraz unikanie prac z uŜyciem wolnego ognia w pobliŜu kominów odgazowujących.

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 2009 r.
kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych
w 2008 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, niewchodzącemu 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 składa się 6 automatycznych stacji pomiarowych
imisji działających pod nadzorem WIOŚ i 13 stacji pomiarowych działających pod nadzorem jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Na terenie Wschowy w 2008 r. badania zanieczyszczenia powietrza prowadzone były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Badania prowadzono metodami automatycznymi - w zakresie dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz automatyczno- manualnymi - z wykorzystaniem niskoprzepływowego pobornika pyłu – w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 i zanieczyszczeń zawartych w pyle – metali cięŜkich i benzo(a)pirenu.
W przeprowadzonej ocenie rocznej jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego uwzględniono dwie grupy kryteriów, ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.
Ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocena jakości powietrza wykonywana jest dla
takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył zawieszony w powietrzu PM10, ozon, benzen oraz ołów, arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren w pyle
zawieszonym PM10.
Ocena jakości powietrza wykonywana pod kątem ochrony roślin uwzględnia: ozon,
dwutlenek siarki i tlenki azotu.
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, 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 2008 r. - przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów
ochrony zdrowia - wykazała, iŜ w jednej strefie (powiatu grodzkiego - m. Gorzów Wlkp.)
wystąpiła zwiększona liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (stęŜenia średniego dobowego) pyłu zawieszonego w powietrzu PM10. W tej samej strefie stwierdzono takŜe
przekroczenie dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego pyłu PM10 (42,5 µg/m3 przy
Sdop.=40 µg/m3). Z tego względu powiat ten wskazany został jako strefa, dla której - zgod-
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nie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska - wymagane jest sporządzenie programu
ochrony powietrza.
NaleŜy dodać, Ŝe program ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. został
juŜ opracowany przez Wojewodę Lubuskiego w 2007 r. w związku z wynikami wcześniejszych ocen jakości powietrza (za 2005 i 2006 rok) i jest obecnie wdraŜany.
NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe wg oceny za 2008 r. na obszarze powiatu wschowskiego,
naleŜącego do strefy nowosolsko-wschowskiej, nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne Ŝadnego z ocenianych zanieczyszczeń.
Z badań wykonanych przez WIOŚ wynika, Ŝe stęŜenia dwutlenku azotu i dwutlenku
siarki w 2008 r. we Wschowie występowały na poziomie znacznie poniŜej obowiązujących
norm. StęŜenie dwutlenku siarki, dla którego określone jest 24-godzinne stęŜenie dopuszczalne, kształtowało się w zakresie od 0,043 do 35,0 µg/m3, tj. około 0,1 % – 28 % stęŜenia
dopuszczalnego (S24h = 125 µg/m3).

Średnioroczne stęŜenie dwutlenku azotu, wynosiło

11,4µg/m3, co odpowiada 38 % wartości dopuszczalnej (Sr = 30 µg/m3 ).
PoniŜej dopuszczalnego poziomu kształtowało się stęŜenie pyłu zawieszonego w
powietrzu, mierzonego jako pył drobnocząsteczkowy PM10 (o średnicy ziaren poniŜej 10
µm) takŜe. StęŜenie średnioroczne pyłu PM10 wynosiło 24,5 µg/m3 i stanowiło ok. 61 %
normy (40 µg/m3). W ciągu roku - na stacji pomiarowej WIOŚ - stwierdzono 19 przekroczeń
dobowego stęŜenia dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (S24 h = 50 µg/m3), wobec dopuszczalnej - określonej przepisami - liczby przekroczeń w roku wynoszącej 35. W 2008 r.
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).

Tabela 5. Zestawienie wyników badań zawartości metali cięŜkich w pyle zawieszonym PM10
- wykonanych na stacji PSSE w śarach w 2008 r.
Nazwa substancji
Ołów
Arsen
Kadm
Nikiel

Okres uśredniania
wyników
rok
rok
rok
rok

kalendarzowy
kalendarzowy
kalendarzowy
kalendarzowy

Poziom
dopuszczalny
substancji
w powietrzu

Poziom docelowy
substancji
w powietrzu

0,5 µg/m3
-

6 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3

Poziom
substancji
w strefie
nowosolskowschowskiej
0,01 µg/m3
3,2 ng/m3
2,6 ng/m3
3,9 ng/m3

Oprócz ww. metali cięŜkich poziomy docelowe zostały określone takŜe dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz dla ozonu, dla którego określono
dodatkowo poziomy celów długoterminowych

(ze względu na ochronę zdrowia ludzi

i ochronę roślin).
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Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za 2008 rok wykazała,
Ŝe (podobnie, jak w 2007 r.) w strefie miasto Zielona Góra i strefie nowosolsko – wschowskiej stwierdzono niewielkie przekroczenia poziomu docelowego określonego dla

ben-

zo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. StęŜenia średnioroczne benzo(a)pirenu wynosiły, odpowiednio w strefie miasto Zielona Góra i strefie nowosolsko-wschowskiej: 1,73 ng/m3
i 1,33 ng/m3 - przy wartości docelowej 1,0 ng/m3.
Ponadto, dokonując oceny stęŜeń ozonu w powietrzu, na obszarze strefy którą dla
oceny stęŜeń ozonu stanowi całe województwo lubuskie, stwierdzono przekroczenia wartości poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego ozonu w powietrzu, określonych dla ze względu na zdrowie ludzi.
Ocena jakości powietrza według kryteriów określonych pod kątem ochrony roślin
wykazała brak przekroczeń stęŜeń dopuszczalnych w odniesieniu do wszystkich ocenianych
zanieczyszczeń na obszarze województwa lubuskiego. JednakŜe (podobnie jak w przypadku kryteriów ochrony zdrowia) stwierdzono przekroczenia poziomów: docelowego i celu
długoterminowego - określonych dla ozonu w powietrzu.
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 (określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin),
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. Monitoring hałasu
W 2008 roku na terenie województwa lubuskiego prowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego w 11 punktach, zlokalizowanych na obszarze powiatów: gorzowskiego,
międzyrzeckiego, krośnieńskiego i zielonogórskiego. Pomiary wskazywały na występowanie
przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu. Szczegółowe omówienie wyników badań
jest dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze tj. www.zgora.pios.gov.pl.
W roku 2008 nie prowadzono pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu
wschowskiego. Pomiary takie miały miejsce w 2007 i równieŜ wskazywały na występowanie
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przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu, co zostało omówione w informacji opracowanej w 2008 r.
Pomiarami prowadzonymi w 2007 r. objęto odcinek drogi krajowej nr 12 przebiegającej w granicach miasta ulicami: Kazimierza Wielkiego, Moniuszki i 55 Poznańskiego Pułku
Piechoty oraz odcinek drogi wojewódzkiej nr 305 (ulice Księdza Kostki, Niepodległości,
Cicha, Wolsztyńska). Stwierdzono, Ŝe emitowany przez pojazdy samochodowe hałas powoduje przekroczenia poziomów dopuszczalnych od 4,6 do 11,4 dB. Z przeprowadzonych
pomiarów i obserwacji moŜna wnioskować Ŝe głównymi sprawcami przekraczania wartości
dopuszczalnych są samochody cięŜarowe.
Szczegółowe wyniki pomiarów zostały zamieszczone w raporcie o stanie środowiska
w województwie lubuskim w 2007 r. dostępnym m.in. na stronie internetowej WIOŚ.
5. Pola elektromagnetyczne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził
w 2008 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) 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).
Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku przeprowadzono miedzy
innymi w dwóch punktach na terenie powiatu wschowskiego, w pobliŜu stacji bazowych
telefonii komórkowej, zlokalizowanych w miejscowości Lipinki oraz we Wschowie, przy ul.
55 Poznańskiego Pułku Piechoty.
W Ŝadnym z ww. 45 punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Poziomy natęŜenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w obu punktach pomiarowych na terenie powiatu wschowskiego były niŜsze niŜ 0,8 V/m, przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 7 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 192 z dnia 14 listopada 2003 r., poz. 1883).
Dotychczasowe pomiary monitoringowe prowadzone przez WIOŚ w Zielonej Górze
wykazują, Ŝe na podobnym poziomie kształtują się natęŜenia pól elektromagnetycznych na
terenie całego województwa lubuskiego.

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