Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze

INFORMACJA
o stanie środowiska w powiecie wschowskim w 2010 r.
na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w
województwie lubuskim

Zielona Góra, wrzesień 2011 r.

Wprowadzenie

Informację opracowano w Wydziale Inspekcji i Wydziale Monitoringu Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na podstawie działalności inspekcyjnej oraz ocen i wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 2010 r. i w latach poprzednich.

I.

Źródła zanieczyszczeń środowiska na terenie powiatu nowosolskiego w świetle
działalności kontrolnej WIOŚ
1. Informacje ogólne
Wg stanu na dzień 31.12.2009 r. 1), na terenie powiatu wschowskiego prowadziło działalność ogółem 3096 podmiotów gospodarczych, w tym:
• 281 podmiotów w branży przemysłowej,
• 398 podmiotów w budownictwie,
• 840 podmiotów w branżach: handel i naprawa pojazdów samochodowych,
• 304 podmioty w obsłudze rynku nieruchomości,
• 221 podmiotów w branżach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
• 171 podmiotów w transporcie i gospodarce magazynowej.
Pozostałe podmioty gospodarcze działają w branżach: finansowa i ubezpieczeniowa
oraz zakwaterowanie i gastronomia.
2. Kontrole przeprowadzone w powiecie wschowskim w 2010 r.
W 2010 roku zostało przeprowadzonych 38 kontroli. Poniżej przedstawiono wyniki wybranych
kontroli.
•

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa
W dniu 12 marca 2010 r. przeprowadzona została planowa, problemowa kontrola,
której celem była ocena terminowości i kompletności wykonanych badań automonitoringowych przekazanych do tut. Inspektoratu. W jej wyniku stwierdzono, że podczas badań nie
były stosowane metodyki referencyjne. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę do
usunięcia naruszenia.
•

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie, ul. Długa 1, 67-410 Sława
W dniu 26 marca 2010 r. przeprowadzona została planowa, problemowa kontrola, której
celem była ocena terminowości i kompletności wykonanych badań automonitoringowych
przekazanych do tut. Inspektoratu. W jej wyniku stwierdzono, że:
- w lutym 2009 r. nie wykonano oznaczenia wskaźnika: chlor całkowity, który powinien
być badany z częstotliwością co 2 miesiące; zaś pozostałe badania ww. zanieczyszczenia wykonane zostały przez laboratoria, których certyfikat akredytacji go nie
obejmował;
- wyniki pomiarów przekazywane były do tut. Inspektoratu z naruszeniem 30-dniowego
terminu;
- nie podano współrzędnych geograficznych lokalizacji punktu wprowadzania ścieków
do odbiornika;
- nie podano ilości odprowadzanych ścieków dla każdej doby;
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- podczas badań nie były stosowane metodyki referencyjne.
Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Zakład do usunięcia naruszeń.
•

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZBIGTAR” Zbigniew Tarka, Osowa Sień
65, 67-400 Wschowa
W dniach od 6 do 14 grudnia 2010 r. przeprowadzona została planowa, problemowa
kontrola Przedsiębiorstwa, której celem było sprawdzenie sposobu eksploatacji składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dryżynie gm. Szlichtyngowa. Przedsiębiorca
poinformował, że składowisko aktualnie nie jest eksploatowane. W wyniku kontroli stwierdzono, że:
- Przedsiębiorca nie prowadzi monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dryżynie. W związku z powyższym nie przekazano Lubuskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wyników monitoringu przedmiotowego składowiska za rok 2009.
- Przedsiębiorca nie posiada decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dryżynie.
- Przedsiębiorca nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Dryżynie.
- Nie poinformowano Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w wyznaczonym terminie, o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych
Przedsiębiorca ukarany został grzywną w postaci mandatu kredytowanego z art. 31a ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj.: Dz. U. z 2007 r. nr
44 poz. 287 z p.zm.).
Ponadto Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska [tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 44 poz. 287 z późniejszymi zmianami] pismem z dnia 21 grudnia
2010 r. znak: WI.EChr.4023-9/10 skierował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Zielonej Górze wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska w działalności Starosty Wschowskiego.
W uzasadnieniu wniosku podano, że w trakcie kontroli przeanalizowano m.in. decyzje wydane przez Starostę Wschowskiego dla przedmiotowej instalacji, których adresatem był Burmistrz Szlichtyngowej, a także prawdopodobnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej (brak adresu w decyzji podstawowej).
Decyzją z dnia 27 października 2003 r. znak: SOB 7647/34/2002/03 Starosta Wschowski zatwierdził instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, innych niż niebezpieczne i obojętne,
w Dryżynie. Termin ważności ww. decyzji ustalono w punkcie 12: do dnia 31 października
2004 r. Adresatami przedmiotowej decyzji byli: Burmistrz Szlichtyngowej – właściciel instalacji oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (domniemywa się, że w Szlichtyngowej) – ówczesny zarządzający składowiskiem. Niniejszą decyzją na ww. podmioty zostały narzucone obowiązki mające na celu dostosowanie instalacji do aktualnych wymogów.
W punkcie 10 decyzji nakazano wykonanie sieci piezometrów (co najmniej 3) w celu monitorowania kierunku spływu wód podziemnych, ustalenie reperu roboczego w celu umożliwienia
dokonywania pomiarów kontrolnych składowiska odpadów oraz wykonanie instalacji do monitorowania gazu wysypiskowego. Dla dwóch pierwszych obowiązków ustalono termin realizacji do dnia 31 października 2004 r., natomiast dla instalacji do monitorowania gazu wysypiskowego – do dnia 31 grudnia 2009 r.
Decyzją z dnia 11 marca 2005 r. znak: SOB 7647/34/2002/03/05 Starosta Wschowski zmienił
ww. decyzję w następujący sposób:
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-

zmienił punkt dot. terminu ważności decyzji, czyniąc ją bezterminową;
wyszczególnił elementy, w które należy wyposażyć instalację, tj.: system drenażu wód
odciekowych, wagę najazdową, brodzik dezynfekcyjny, pas zieleni;
- usunął zapis dot. terminu wykonania instalacji do monitorowania gazu
wysypiskowego.
Zauważyć należy, że decyzją z dnia 11 marca 2005 r. znak: SOB 7647/34/2002/03/05 Starosta Wschowski zmienił zapisy decyzji z dnia 27 października 2003 r. znak:
SOB 7647/34/2002/03, która w chwili prowadzenia postępowania nie była już ważna. Zgodnie z zapisami punktów 12 i 13 decyzji z dnia 27 października 2003 r. znak:
SOB 7647/34/2002/03 była ona ważna do dnia 31 października 2004 r., a przedłużenie terminu jej ważności można było uzyskać pod warunkiem wykonania sieci monitoringu wód podziemnych, ustalenia repera roboczego oraz uzyskania przez kierownika składowiska odpadów
świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej wniosek w ww. sprawie złożył w
dniu 10 lutego 2005 r., a więc po terminie jej obowiązywania.
Dodatkowo postanowieniem z dnia 13 stycznia 2010 r. znak: SOB 7647/30/2009 Starosta
Wschowski, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ZBIGTAR”
Zbigniew Tarka w Osowej Sieni z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesienia nieważnej
decyzji z dnia 27 października 2003 r. znak: SOB 7647/34/2002/03 ze zmianą, postanowił
nałożyć na wnioskodawcę obowiązek uzupełnienia wniosku o złożenie pisemnej informacji
w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia, czy na składowisku zostały wykonane:
- sieć piezometrów w celu monitorowania jakości wód podziemnych,
- instalacja do monitorowania gazu wysypiskowego,
- waga najazdowa,
- brodzik dezynfekcyjny,
- pas zieleni.
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AMIGO” S.C. Urszula Gorzelańczyk,
Jan Walkowiak ul. Daszyńskiego 43,
67-400 Wschowa
Kontrolę planową problemową firmy przeprowadzono w kwietniu 2010 roku. Celem
kontroli była realizacja zarządzenia pokontrolnego z dnia 16.12.2008 r., znak: WI.4022129/08.
W trakcie kontroli ustalono, że wykonano właściwie sześć punktów zarządzenia,
natomiast błędnie wykonano punkt dotyczący obowiązku naliczania opłaty produktowej za
wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek krajowy. Firma złożyła marszałkowi
województwa roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (za
wprowadzanie na rynek krajowy opakowań z papieru oraz tworzyw sztucznych). Jednakże
sprawozdania te błędnie wypełniono i źle obliczono należną opłatę produktową gdyż firma
nie posiadała kart potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, w
związku z tym nie powinna wykazywać w sprawozdaniach masy odpadów poddanych
faktycznie odzyskowi. Za stwierdzone uchybienie nałożono mandat karny na
współwłaścicielkę kontrolowanej Spółki.
•

Fabryka Maszyn „PONAR-REMO” Sp. z o.o. we Wschowie, ul. Towarowa 6
Kontrolę zakładu przeprowadzono w dniach: 22 kwietnia i 20 maja 2010 r.
Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zarządzenia pokontrolnego Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 08.10.2008 r.
W wyniku kontroli na Prezesa spółki nałożono mandat karny za niepoinformowanie
WIOŚ w wyznaczonym terminie o sposobie realizacji ww. zarządzenia oraz za nieprzekazywanie marszałkowi województwa i inspektoratowi ochrony środowiska informacji o zakresie
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korzystania ze środowiska. Część obowiązków zakład zrealizował prawidłowo (ewidencja
odpadów, selektywna zbiórka odpadów), część wykonał po terminie (pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wprowadzanie substancji zanieczyszczających z lakierni
zakładowej do powietrza).
• Gospodarstwo Rolne „Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień” Sp. z o.o.,
67-400 Wschowa
Dnia 17 maja 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
przeprowadził czynności sprawdzające na terenie Gospodarstwa Rolnego „Hodowla Zwierząt
Zarodowych Osowa Sień” Sp. z o.o., 67-400 Wschowa. Kontrola przeprowadzona została w
oparciu o skargę Pana Teodora Marciniaka, związaną ze zrzutem gnojowicy powstającej
w Gospodarstwie Rolnym w Jędrzychowicach w pobliżu ujęcia wody pitnej w miejscowości
Kandlewo. Ustalono, że kontrolowany podmiot wykorzystuje rolniczo gnojowicę oraz obornik wyłącznie na polach, których jest prawnym właścicielem. Stwierdzono, że prace polegające na nawożeniu pól nawozami naturalnymi odbywają się w odległości ok. 500 m od ujęcia
wody pitnej w miejscowości Kandlewo. § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. 2008 nr 80 poz. 479) zezwala na stosowanie naturalnych nawozów w postaci płynnej, w odległości co najmniej 20 m
od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.
21 września 2010 r. zostały przeprowadzone ponowne czynności kontrolne na terenie Gospodarstwa Rolnego „Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień” Sp. z o.o., 67-400 Wschowa.
Z ustaleń dokonanych podczas kontroli stwierdzono, że zabiegi agrotechniczne polegające na
stosowaniu nawozów naturalnych wykonywano z naruszeniem przepisów i zasad określonych
w ustawie o nawozach i nawożeniu oraz w kodeksie dobrej praktyki rolniczej. Stwierdzono,
że gnojowica wylewana jest punktowo, tworząc rozlewiska.
Wystosowano zarządzenie pokontrolne, a odpowiedzialnego ukarano mandatem karnym.
•

„Promarol-Plus” Sp. z o.o. Ciepielówek 2
67-410 Sława
Kontrolę planową problemową, przeprowadzono w grudniu 2010 r. Kontrola dotyczyła
zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
Przedmiotem działalności zakładu jest unieszkodliwianie lub odzysk padłych lub ubitych
z konieczności zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej.
Zakład posiada pozwolenie zintegrowane z dnia 27.05.2006 r., znak: SOB.7649/1/2005
wydane przez Starostę Wschowskiego. Termin ważności pozwolenia: 15.04.2016 r.
Zakład posiada kotłownię, w której zlokalizowane są 2 kotły o łącznej mocy produkcyjnej 9,75 Mg pary/h. Kotły opalane są ciężkim olejem opałowym. Kotłownia służy celom produkcyjnym – wytwarzanie pary dla potrzeb produkcyjnych zakładu, a także jest źródłem zaopatrzenia zakładu w ciepło dla instalacji centralnego ogrzewania i potrzeb ciepłej wody
użytkowej.
Parametry kotłów przedstawiają się następująco:
1. Kocioł typu ULS 6000x10 o mocy 3,9 MW i wydajności pary 6,0 Mg/h
2. Kocioł typu ERm 2,4 SEFAKO o mocy 1,6 MW i wydajności pary 3,75 Mg/h
Kocioł typu ULS 6000x10 jest kotłem podstawowym, natomiast Kocioł typu ERm 2,4
SEFAKO jest kotłem rezerwowym. W czasie przeprowadzania kontroli obydwa kotły pracowały.
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Na terenie zakładu zlokalizowany jest zbiornik o pojemności 50 m3 w którym magazynowany jest ciężki olej opałowy (mazut).
Dostawcą ciężkiego oleju opałowego do Promarol-Plus Sp. z o.o. jest firma F.P.H.U.
„Hajduga” Anna Hajduga mieszcząca się w miejscowości Znamirowice. Olej pochodzi z Rafinerii Trzebinia S.A.
Do każdej dostawy oleju dołączane jest świadectwo jakości, w którym przedstawione są wyniki badań próbki oleju. Po przeanalizowaniu wszystkich świadectw jakości stwierdzono, że
zawartość siarki w oleju opałowym ciężkim dostarczonym w roku 2010 do Promarol-Plus Sp.
z o.o. kształtowała się w przedziale od 0,64 % do 0,92 %.
W związku z powyższym nie stwierdzono nieprawidłowości.
•

Ferma Drobiu Anna i Andrzej Kałużny; Przyczyna Dolna 63; 67-400 Wschowa
Kontrola przeprowadzona została w okresie listopad/grudzień 2010. Ferma posiada pozwolenie zintegrowane (chów i hodowla drobiu powyżej 40.000 stanowisk) i zajmuje się hodowlą niosek. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących sprawozdawczości PRTR (Krajowy Rejestr Uwalania i Transferu Zanieczyszczeń). Podczas kontroli ustalono, że Gospodarstwo nieterminowo przesłało sprawozdanie PRTR. Sprawozdanie
jednak nie przedstawiało żadnych przekroczeń dopuszczalnych wartości progowych, w
związku z czym kontrolowany podmiot pouczono. Poinformowano o obowiązku prowadzenia
kalkulacji związanych z opłatami za korzystanie ze środowisko, a za ich dotychczasowy brak
nałożony został mandat karny.
•

PPHU „Erma” Sp. z o.o.; Kandlewo 34; 67-400 Wschowa
Kontrola przeprowadzona została w okresie listopad/grudzień 2010. Zakład specjalizuje
się w produkcji drewnianych palet przemysłowych oraz ich transporcie. Kontrola przeprowadzona została na wniosek osoby skarżącej, która wskazywała w piśmie na uciążliwości hałasowe powodowane pracą zakładu. W wyniku pomiarów ustalono, że emitowany hałas na granicy z najbliższą zabudową mieszkaniową wynosi 57,5 dB. O fakcie tym poinformowane
zostało Starostwo Powiatowe we Wschowie, które dnia 17.03.2011 r. wydało decyzję określającą maksymalny dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska podczas pracy
zakładu „Erma”.
•

Stena Recycling Sp. z o.o. w Warszawie; Oddział we Wschowie; ul. Kazimierza
Wielkiego 23; 67-400 Wschowa
Kontrola o charakterze „zza biurka” (analiza przedłożonego sprawozdania dotyczącego
sprawozdawczości PRTR - Krajowy Rejestr Uwalania i Transferu Zanieczyszczeń). Dane
zamieszczone w aplikacji POL-PRTR wprowadzone zostały poprawnie, a informacje nadesłane w „wersji papierowej” sprawozdania pokrywają się z danymi wprowadzonymi do aplikacji.
•

Gospodarstwo Rolne January Dworczak w Krzepielowie
W dniach 6 i 20 maja 2010 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową Gospodarstwa
Rolnego Januarego Dworczaka w Krzepielowie, w zakresie przestrzegania przepisów ochrony
środowiska (sprawdzenia stanu ilościowego trzody chlewnej).
Stwierdzono, że tucz trzody chlewnej prowadzony jest w systemie mieszanym, zwierzęta
chowane są w pomieszczeniach inwentarskich systemem grupowym. Tucz oraz chów macior
odbywa się na głębokiej ściole, sektor porodówek i odchowalni odbywa się na półruszcie z
kanałami gnojowicowymi pod rusztem, z odprowadzeniem gnojowicy do zbiorników bezodpływowych.
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Stan trzody chlewnej na dzień przeprowadzanej kontroli wykazał, że Gospodarstwo Rolne
Januarego Dworczaka w Krzepielowie nie wymaga konieczności posiadania pozwolenia zintegrowanego.
•

„MARINO” Sp. z o.o. Zakład we Wschowie
W dniach 15 i 19 marca 2010 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową Zakładu we
Wschowie, w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczącą sprawdzenia
poprawności funkcjonowania zakładu.
W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny terenu zakładu oraz dokonano przeglądu
strony formalno-prawnej dotyczącej całości zagadnień związanych z gospodarką wodnościekową, gospodarka odpadową oraz przepisami o wytwarzanych opakowaniach i opłacie
produktowej.
W trakcie kontroli stwierdzono niezgodność w posiadanej przez Zakład decyzji pozwolenie wodnoprawne ze stanem faktycznym, w zakresie usytuowania wodomierzy do pomiaru
ilości ujmowanej wody podziemnej. W wyniku stwierdzonych uchybień wydano w dniu 7
kwietnia 2010 r. zarządzenie pokontrolne obligujące Zakład do uaktualnienia decyzji pozwolenie wodnoprawne w zakresie sposobu pomiaru ilości wody ujmowanej z zakładowych ujęć
wód podziemnych, w terminie do 31 maja 2010 r.
•

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marianna Majda w Wyszanowie
W dniach 28 września - 12 października 2010 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową
na terenie Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Marianna Majda ferma tuczu trzody chlewnej
w Wyszanowie.
Celem kontroli było sprawdzenie postępowania z nawozem naturalnym wytwarzanym na
terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Wyszanowie, zgodnie z wymogami ustawy o nawozach i nawożeniu.
W trakcie kontroli ustalono, że wytwarzany na terenie fermy obornik nie jest gromadzony
na płytach obornikowych ale bezpośrednio na polach. Obornik, który jest przeznaczony na
sprzedaż, odbierany jest bezpośrednio z obiektów (ładowny na podstawione naczepy). Wg
zatwierdzonego planu nawożenia na fermie w przeciągu roku przy pełnej obsadzie powstaje
około 4717 ton obornika, z czego na tereny fermy w Wyszanowie przeznaczonych jest ok.
600 ton (597 ton – 4837 kg N), natomiast pozostałe 4120 ton było odsprzedanych Gospodarstwu Rolnemu Naratów.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarki wytwarzanym obornikiem.
•

PHU „ZBIGTAR” w Osowej Sieni
Kontrola PHU ZBIGTAR w Osowej Sieni posiadała charakter kontroli sprawdzającej zleconej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.
Celem kontroli było sprawdzenie miejsca prowadzenia wykorzystania komunalnych osadów ściekowych. Kontrolę przeprowadzono w dniu 29 czerwca 2010 r. Kontrola wykazała, że
w 2010 r. ustabilizowane komunalne osady ściekowe odbierane przez firmę PHU ZBIGTAR
gromadzone były na lagunie osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Henrykowie (woj.
wielkopolskie), a ich zagospodarowanie odbywa się na gruntach rolnych należących do Państwa Z.B. Tarka w gminie Włoszczakowice, pow. Leszno Wlkp.
W związku z powyższym ustalono, ze kompetentnym organem do przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania osadów ściekowych przez ww. podmiot jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
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•

Zakład Przetwórstwa Spożywczego Henryk Kuźma w Sławie
Kontrolę firmy przeprowadzono w dniu 12 lipca 2010 r.
Kontrola posiadała charakter kontroli interwencyjnej w związku z awaryjnym zanieczyszczeniem wód rzeki Czernicy zachlorowanymi wodami popłucznymi pochodzącymi z ujęcia
Zakładu Przetwórstwa Spożywczego Henryka Kuźmy w Sławie. Za stwierdzone zaniedbania
eksploatacyjne ukarano właściciela zakładu mandatem karnym oraz zobowiązano do utrzymania urządzeń wodnych w należytym stanie eksploatacyjnym.
•

Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Drobiu „Balcerzak i Spółka” Wróblów
Kontrola w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przeprowadzona została 18.03.2010 r.
Zakład posiada własne ujęcie wody składające się z dwóch studni wierconych zlokalizowanych na jego terenie. Pobierana woda poddawana jest procesom uzdatniania polegającym
na redukcji związków żelaza i manganu. Stan techniczny oraz sposób eksploatacji urządzeń
gospodarki wodnej w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń. Pod względem formalno – prawnym pobór wody odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16.07.2007 r.,
znak: SOB 6223/50/2006 wydanego przez Starostwo Powiatowe we Wschowie. Termin ważności decyzji - 31.12.2016 r.
Całość powstających na terenie zakładu ścieków poddawana jest procesowi podczyszczania na zakładowej mechaniczno – chemicznej oczyszczalni. Następnie ścieki odprowadzane
są do kolektora kanalizacji miejskiej i dalej na mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię
użytkowaną przez ZWiK w Sławie. Ilość odprowadzanych ścieków rejestrowana jest przy
pomocy przepływomierza zainstalowanego w przepompowni ścieków. Jakość odprowadzanych do kanalizacji miejskiej ścieków kontrolowana jest na zlecenie zakładu, a wyniki przesyłane są do wiadomości właściciela miejskiej oczyszczalni ścieków oraz Starostwa Powiatowego we Wschowie. Wyniki przedłożonych analiz odpowiadają warunkom określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym.
Stan techniczny urządzeń gospodarki ściekowej a także sposób ich eksploatacji w trakcie
kontroli nie budziły zastrzeżeń.
•

„PROMAROL – PLUS” Sp. z o. o. w Ciepielówku
Kontrola w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami przeprowadzona została 28.04.2010 r.
Działalność zakładu w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska prowadzona jest w oparciu o pozwolenie zintegrowane z dnia 27.05.2006 r., znak: SOB.7649/1/2005
wydane przez Starostę Wschowskiego.
Źródłem zaopatrzenia w wodę jest własne ujęcie wody składające się z jednej studni wierconej zlokalizowanej na terenie zakładu. Pobierana woda poddawana jest procesowi odżelaziania. Wielkość poboru kontrolowana jest przy pomocy wodomierza zainstalowanego w pomieszczeniu hydroforni.
Powstające na terenie zakładu ścieki (poza ściekami bytowymi z węzłów socjalnych) odprowadzane są na zakładową mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków w okresie zimowym są grunty na obszarze F=5,9 ha poprzez
system drenażu rozsączającego, a w okresie wegetacji roślin grunty o powierzchni F=6,0 ha
obsadzone wierzbą energetyczną przy pomocy nawodnień powierzchniowych. Jakość odprowadzanych ścieków kontrolowana jest z częstotliwością co dwa miesiące. Wykonane w kontrolowanym okresie analizy ścieków odpowiadały warunkom określonym w pozwoleniu zintegrowanym.
W zakresie gospodarki odpadami nie stwierdzono żadnych istotnych uchybień, karty ewidencji utylizowanych odpadów prowadzone się na bieżąco. Proces technologiczny odbywa
się pod nadzorem lekarza weterynarii.
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•

Ośrodek Wypoczynkowy „KOLIBEREK” w Sławie
Zakres kontroli przeprowadzonej 29.06.2010 r. obejmował sposób prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.
Nie stwierdzono istotnych uchybień eksploatacyjnych. Rejestr ilości pobieranej wody, a
także rejestr wywożonych odpadów i ścieków prowadzone były na bieżąco.
•

Zakład Handlu Opałem, Nawozami i Materiałami Budowlanymi, Franciszek Opiela
ul. Kolejowa 5, 67-410 Sława
Kontrole (planowe/problemowe) przeprowadzone w terminach: 22 - 27.09.2010 r. oraz 1928.07.2011 r. dotyczyły sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W wyniku kontroli nie wydano zarządzeń pokontrolnych.
•

STENA Sp. z o.o. , ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Oddział w Swarzędzu
Obiekt: ul. Kazimierza Wielkiego 23, 67-400 Wschowa
Przeprowadzona przez tut. Inspektorat kontrola (problemowa/nieplanowa) w dniach 1116.08.2010 r. obejmowała swym zakresem sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji w aspekcie posiadanych uwarunkowań formalnoprawnych (decyzji wydanych przez GIOŚ
w Warszawie).
Zakład posiada wszystkie wymagane prawem decyzje w zakresie ochrony środowiska,
prowadzi systematycznie sprawozdawczość wynikającą ze szczegółowych przepisów, jak
również wnosi opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.
W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia decyzji o transgranicznym przemieszaniu odpadów.
Wydane zarządzenie pokontrolne obligowało Zakład do:
− przeprowadzania ostatecznego odzysku odpadów wyłącznie w instalacjach, które określone zostały w decyzjach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie na
transgraniczne przemieszczanie odpadów do Polski
− dochowywania terminu określonego w art. 16 litera e rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. L.190 z 12.7.2006).
Również przeprowadzona kontrola (problemowa/planowa) w dniach 21.03-14.04.2011 r.
dotyczyła sprawdzenia spełniania uwarunkowań formalnoprawnych konkretnych decyzji wydanych przez GIOŚ w Warszawie.
W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia decyzji o transgranicznym przemieszaniu odpadów.
Wydane zarządzenie pokontrolne obligowało Zakład do:
− przeprowadzania ostatecznego odzysku odpadów wyłącznie w instalacjach, które określone zostały w decyzjach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie na
transgraniczne przemieszczanie odpadów do Polski .
•

USŁUGI TRANSPORTOWE Krzysztof Drogosz, ul. Polna 11, 67-410 Sława
Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniach 22-27.09.2010 r. dotyczyła
sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie w zakresie usług transportowych. W wyniku kontroli nie wydano zarządzeń
pokontrolnych.
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•

WIÓREX S.C. Elżbieta Kubicka, Oleg Sidorowicz, Tylewice 79, 67-400 Wschowa
Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 19.11.2010 r. dotyczyła sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
w zakresie zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W wyniku kontroli nie wydano zarządzeń pokontrolnych.
3. Kontrole przeprowadzone w powiecie wschowskim w 2011 roku
W pierwszym półroczu 2011 roku zostało przeprowadzonych 12 kontroli. Poniżej przedstawiono
wyniki wybranych kontroli.
•

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa
W dniu 2 lutego 2011 r. przeprowadzona została planowa, problemowa kontrola, której celem była ocena terminowości i kompletności wykonanych badań automonitoringowych
przekazanych do tut. Inspektoratu. W jej wyniku stwierdzono, że w miesiącach: sierpień,
wrzesień, październik i listopad 2010 r. nie oznaczono wskaźnika: węglowodory ropopochodne oraz, że akredytacja nr AB 227 posiadana przez Laboratorium Delegatury WIOŚ
w Lesznie nie obejmuje wskaźnika: węglowodory ropopochodne.. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę do usunięcia naruszenia.
•

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie, ul. Długa 1, 67-410 Sława
W dniu 28 marca 2011 r. przeprowadzona została planowa, problemowa kontrola,
której celem była ocena terminowości i kompletności wykonanych badań automonitoringowych przekazanych do tut. Inspektoratu. W jej wyniku nie stwierdzono żadnych uchybień.

• Gospodarstwo Rolne „Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień” Sp. z o.o.,
67-400 Wschowa
1 sierpnia 2011 r. przeprowadzono kontrolę połączoną z wizją lokalną na terenie Gospodarstwa Rolnego „Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień” Sp. z o.o., 67-400
Wschowa. Wykonując czynności sprawdzające ustalono, że na terenie należącym do Gospodarstwa, położonym w obrębie miejscowości Siedlnica, w miejscu do tego nieprzeznaczonym
zdeponowane są odpady w postaci zużytych opon, tworzyw sztucznych, popiołu, gruzu budowlanego oraz zmieszanych odpadów komunalnych. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę do usunięcia naruszenia, odpowiedzialnego ukarano mandatem karnym.
•

„Dobrosława” Sp. z o.o. w Sławie
Przeprowadzona 24.03.2011 r. kontrola wykazała, że zakład posiada stosowne wymagane
prawem pozwolenia w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza (komory wędzarnicze,
kotłownia) i w zakresie gospodarki odpadami. Woda dla potrzeb zakładu pobierana jest z
miejskiej sieci wodociągowej, a powstające ścieki odprowadzane są na podczyszczalnię eksploatowaną przez G.S. „Dobrosława” w Sławie. Ewidencja wytwarzanych odpadów prowadzona była na bieżąco. Sposób eksploatacji urządzeń oraz przestrzeganie przepisów ochrony
środowiska nie budził zastrzeżeń.
•

Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” – Zakład
przy ul. Topolowej 9A w Sławie
Kontrolę przeprowadzono 28.04.2011 r. w związku ze skargą mieszkańca posesji nr 28
przy ul. Wiejskiej na uciążliwość hałasową.
Przeprowadzone pomiary emisji hałasu emitowanego przez ww. zakład nie wykazały
przekroczenia obowiązujących norm zarówno dla pory dziennej jak i nocnej.
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•

S.C. ALFA Wut Jurga, Paweł Górski, ul. Orzechowa 14, 67-400 Wschowa
Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniach: 1-14.04.2011 r. dotyczyła
sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – handel częściami samochodowymi używanymi pozyskiwanymi z źródeł zagranicznych i krajowych.
W wyniku kontroli nie wydano zarządzeń pokontrolnych.

4. Gospodarka wodno-ściekowa
Podobnie jak w całym województwie, także w powiecie wschowskim występuje problem braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Wg danych statystycznych, na koniec 2009 r. długość sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego (bez przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych) wynosiła odpowiednio: 6143,1 km i 2565,1 km. Długość sieci wodociągowej w powiecie wschowskim wynosiła 282,1 km (na koniec 2008 r.: 279,8 km), natomiast
długość sieci kanalizacyjnej – 115,6 km (na koniec 2008 r.: 114,3 km) 2).
Taki stan infrastruktury rodzi określone problemy związane między innymi
z możliwością zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnieniem
prawidłowej eksploatacji istniejących oczyszczalni ścieków, w związku z dowożeniem do
nich nieświeżych ścieków z miejscowości nieposiadających kanalizacji.
5. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie (także
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.
Emisja przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w województwie lubuskim na koniec 2009 r. wynosiła ogółem 1382 Mg/rok, a zanieczyszczeń gazowych (bez
dwutlenku węgla) ogółem 26146 Mg/rok, w tym dwutlenku siarki 2944 Mg/rok 3).
W miastach istotnym problemem są także zanieczyszczenia związane z komunikacją
samochodową. Szczególnego znaczenia nabiera tu budowa obwodnic i „wyprowadzenie”
ruchu komunikacyjnego poza centra miast, celem ograniczenia kumulowania się w nich zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł.
II.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu wschowskiego na tle województwa
lubuskiego – według badań monitoringowych
1. Wody powierzchniowe
Monitoring wód powierzchniowych w 2010 r. prowadzony był zgodnie z zapisami:
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja
2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) oraz Wojewódzkiego Programu Monitoringu Środowiska (WPMŚ) na lata 2010 – 2012. Badania jakości wód powierzchniowych
prowadzone były w sieciach monitoringu:
• Diagnostycznego, który ustanawia się w celu oceny stanu jcw, jak również w celu określenia rodzajów oraz oszacowania wielkości znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka, na które narażone są określone części wód. Umożliwia także dokonanie oceny długoterminowych zmian stanu jcw w warunkach naturalnych oraz w warunkach szeroko rozumianych
2

Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2010, (Województwo
Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2009),wyd. przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
3
Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2010, wyd. przez Urząd
Statystyczny w Zielonej Górze
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oddziaływań antropogenicznych. Zakres pomiarowy oprócz elementów biologicznych i fizykochemicznych obejmuje także badania substancji priorytetowych (niektóre metale ciężkie, tj. kadm, nikiel, ołów, rtęć, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pestycydy) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
• Operacyjnego, który prowadzi się na jcw, które są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych i służy do oceny stanu wód i zmian krótkoterminowych. Prowadzony jest
na podstawie badań elementów biologicznych wspomaganych elementami fizykochemicznymi oraz, jeżeli jest to uzasadnione, pomiarami niektórych wskaźników chemicznych.
• operacyjnego celowego, który służy ustaleniu stanu jcw, dla których określono specyficzny cel użytkowania. Punkty celowe lokalizowane są w oparciu o wykazy wód opracowane
przez poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Na obszarze województwa lubuskiego monitoring celowy prowadzony był na wodach powierzchniowych:
− przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych,
− przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków na obszarach Natura 2000,
− zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych,
− wykorzystywanych jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia,
− wykorzystywanych w celach rekreacyjnych,
− wyznaczonych w ramach współpracy ze stroną niemiecką na wodach granicznych.
W jednym punkcie pomiarowo – kontrolnym realizowanych było kilka programów badań. Częstotliwość tych badań była zróżnicowana i zależała od celu, dla którego dany punkt
pomiarowo-kontrolny został wyznaczony. Dla diagnostycznych punktów pomiarowokontrolnych obowiązywał ujednolicony zakres pomiarowy, natomiast dla punktów operacyjnych i celowych monitoringu operacyjnego, planowany zakres pomiarowy został ustalony
osobno dla każdego punktu (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
1.1. Rzeki
1.1.1. Ocena stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek
W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził
badania wód rzecznych na terenie województwa lubuskiego w 34 punktach pomiarowo – kontrolnych zlokalizowanych na 32 jednolitych częściach wód (jcw), w zakresie monitoringu
operacyjnego oraz operacyjnego celowego. W ramach oceny określono stan dla naturalnych
oraz potencjał dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód.
Ocena stanu lub potencjału ekologicznego wykonana została dla 27 ppk oraz 27 jcw
(rys. II-3). Podobnie jak w latach ubiegłych większość jcw wskazywała na umiarkowany stan
lub potencjał ekologiczny (20 jcw). Dobry stan ekologiczny został stwierdzony w 1 jcw, a
dobry potencjał ekologiczny w 2 jcw. Słaby stan ekologiczny nie został odnotowany,
natomiast słaby potencjał ekologiczny charakteryzował 2 jcw. Zły stan i zły potencjał
ekologiczny nie został stwierdzony. Dla 2 jcw ocena potencjału ekologiczna nie była możliwa
z powodu braku oceny elementów biologicznych (rys. II-1. i II-2.).
O wynikach oceny stanu/potencjału ekologicznego wód najczęściej decydowały
przekroczenia granicznych wartości (określonych dla II klasy jakości wód
powierzchniowych) wskaźników fizykochemicznych z grup charakteryzujących warunki
tlenowe oraz substancje biogenne.
Stan chemiczny wód nie został oceniony, ponieważ na 2010 nie były planowane
badania w ramach monitoringu diagnostycznego.

12

0%
25%

bardzo dobry
dobry
umiarkowany
słaby
zły
75%

Rys. II-1. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim
w 2010 r. na podstawie monitoringu operacyjnego
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Rys. II-2. Ocena potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim w 2010 r. na podstawie monitoringu operacyjnego
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Rys.II-3. Klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek na obszarze woj. lubuskiego w 2010 r.
W 2010 r. przebadano następujące rzeki przepływające przez teren powiatu wschowskiego: Rów Polski, Barycz, Krzycki Rów oraz Czernicę, przy czym badania Baryczy i Rowu
Polskiego przeprowadził WIOŚ we Wrocławiu. Stan lub potencjał ekologiczny został określony dla trzech jcw: Krzyckiego Rowu do dopływu ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim,
Krzyckiego Rowu od dpływu ze Wschowy do Odry, Obrzycy do Ciekącej z jez. Sławskim,
Tarnowskim Dużym (tab. II-1.).
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Azot Kjeldahla (mgN/l)

Fosfor ogólny (mgP/l)

Klasa elementów fizykochemicznych

STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

6,4

9,9

773

718 8,0 0,461

2,04

17,60 18,70 0,277

PPD

III

Azot ogólny (mgN/l)

Azot amonowy (mgN-NH4/l)

6,3

Azot azotanowy (mgN-NO3/l)

Przewodność w 20oC (uS/cm)

9,8

Odczyn pH

OWO (mgC/l)

Substancje rozpuszczone (mg/l)

BZT5 (mgO2/l)

III 23,2

Tlen rozpuszczony (mgO2/l)

Zawiesina ogólna (mg/l)

Krzycki
Rów - na
południe od
Wschowy
(m. Siedlnica)

Temperatura (oC)

Krzycki Rów
do dopł. ze
Wschowy z
jez. Krzyckim Wielkim

Klasa elementów biologicznych

Nazwa ppk

Nazwa jcw klasyfikowane

Tab. II-1. Ocena stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek na terenie powiatu wschowskiego w 2010 r.

Krzycki
Rów - ujście
Krzycki Rów
do Odry
od dopł. ze
(most na
Wschowy do
drodze
Odry
Nowa Sól Stany)

II

19,3 15,1

6,2

4,6

8,8

723

574 7,7 0,408

1,88

7,80

9,09

0,229

PPD

III

Obrzyca do
Ciekącej z
jez. Sławskim, Tarnowskim
Dużym

I

19,7

6,4

4,1 13,6

874

778 7,6 0,392

1,92

3,77

5,72

0,181

II

II

Czernica dopływ jez.
Sławskiego
A-21 (m.
Sława)

7,6

OBJAŚNIENIA DO TABELI:
Ocena elementów biologicznych i stanu / potencjału ekologicznego
I

stan bardzo dobry / potencjał maksymalny

I

II

stan / potencjał dobry

II

III

stan / potencjał umiarkowany

III

IV

stan / potencjał słaby

IV

V

stan / potencjał zły

V

Stan/potencjał ekologiczny (elementy fizykochemiczne)
I

stan bardzo dobry / potencjał maksymalny

I

II

stan / potencjał dobry

II

PSD

poniżej stanu / potencjału dobrego

PPD
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Jak wynika z powyższej tabeli, 2 jcw powiatu wschowskiego charakteryzują się
umiarkowanym potencjałem ekologicznym. W pierwszej ocenianej jcw - Krzycki Rów do
dopł. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim - stan ten zdeterminowała ocena elementów biologicznych, a także przekroczenia wartości granicznych badanych elementów fizykochemicznych. W drugiej ocenianej jcw - Krzycki Rów od dopł. ze Wschowy do Odry - na ocenę
wpłynęło przekroczenie wskaźnika fizykochemicznego (zbyt duża zawartość azotu azotanowego). Natomiast jedna jcw powiatu wschowskiego – Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim,
Tarnowskim Dużym - wykazuje dobry stan ekologiczny.
Badania jcw - Barycz od Orli do Odry - prowadzone były pod kątem zawartości rtęci.
Wyniki wykazały, iż stężenie (0,025 µg/l) tego metalu ciężkiego w wodzie mieści się w granicach normy.
Badania jcw - Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy - przebadany został
pod kątem zagrożenia eutrofizacją ze źródeł rolniczych.
1.1.2. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Ocenę rzek powiatu wschowskiego pod kątem ich przydatności do bytowania ryb w
warunkach naturalnych wykonaną w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4
października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455) przedstawia
poniższa tabela nr II-2.
Tab.II-2. Ocena przydatności wód przeznaczonych do bytowania ryb karpiowatych
w warunkach naturalnych w 2010 r. na obszarze powiatu nowosolskiego
Rzeka

Stanowisko pomiarowe

Km
rzeki

Wody przeznaczone do
bytowania ryb

Wynik
badań

Wskaźniki
decydujące
o deklasyfikacji

Krzycki Rów

na południe od
Wschowy
(m. Siedlnica)

52,1

karpiowatych

nie spełnia
wymagań

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

Krzycki Rów

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

1,6

karpiowatych

nie spełnia
wymagań

fosfor og., azotyny

Czernica

dopływ jez.
Sławskiego A-21
(m. Sława)

0,1

karpiowatych

nie spełnia
wymagań

tlen rozp., fosfor og.,
azotyny

1.1.3. Ocena wód powierzchniowych płynących zagrożonych eutrofizacją
W 2011 r. została dokonana ocena wód rzek województwa lubuskiego (na podstawie
art. 47 ust.6 ustawy Prawo wodne) pod kątem eutrofizacji spowodowanej zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena ta została wykonana na podstawie wyników
badań monitoringowych z lat 2008 – 2010 w dwóch ujęciach: w punktach pomiarowo – kontrolnych (o łącznej liczbie 97) oraz w jednolitych częściach wód (o łącznej liczbie 88). Całość
prac wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162
poz. 1008) oraz wytycznych przekazanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w
Warszawie.
W ocenie stopnia eutrofizacji wód uwzględniono elementy biologiczne (chlorofil a, fitobentos - indeks okrzemkowy IO) i fizykochemiczne, obejmujące wybrane wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (BZT5,
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ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny i fosforany). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników
decydowało o tym, że wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym, bądź w całej jcw zostały zaliczone do wód zeutrofizowanych.
Na terenie powiatu wschowskiego oceniono następujące rzeki: Barycz, Rów Polski,
Kopanicę, Krzycki Rów, Obrzycę i Czernicę. Poniższe tabele (tab.II-3 i tab. II-4.) przedstawiają szczegółową ocenę stopnia eutrofizacji w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz jednolitych częściach wód (rys.II-4 i rys. II-5).

2008- Polski Rów - ujście do
2010 Baryczy*
2008Kopanica - m. Łęgoń
2009
Krzycki Rów - na połu2008dnie od Wschowy (m.
2010
Siedlnica)
Krzycki Rów - ujście do
2008,
Odry (most na drodze
2010
Nowa Sól - Stany)
Czernica - dopływ jez.
2008Sławskiego A-21 (m.
2010
Sława)
Obrzyca - powyżej uj2008ścia Ciekącej (m. Kono2009
top)
*wg WIOŚ Wrocław

3,55

OGÓLNA OCENA EUTROFIZACJI

7,0 0,37 0,81 TAK

Fosforany (mg PO4/l)

5,5

Fosfor ogólny (mg P/l)

Azot Kjeldahla (mg N/l)

Azot amonowy (mg N-NH4/l)

5,7 17,3 1,49 2,08

Azot ogólny (mg N/l)

Barycz - ujście do Odry*

Azot azotanowy (mg N-NO3/l)

2008

Nazwa ppk

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy (IO)
Pięciodobowe zapotrzebowanie
tlenu BZT5 (mg O2/l)
Ogólny węgiel organiczny
(mg C/l)

Okres
objęty
oceną

Chlorofil a (ug/l)

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

0,39 12,0 32,6 3,84 4,64 9,14 9,80 1,16 3,50 TAK
11,0 27,8 1,23 2,57

5,6

8,6 0,45 2,20 TAK

0,36 5,1 17,5 0,49 2,03 15,7 17,3 0,26 0,45 TAK

4,5 38,5 0,40 2,47

6,5

7,9 0,23 0,22 TAK

4,0 15,3 0,41 2,23

3,7

5,6 0,18 0,27 TAK

5,9 20,0 0,32 3,60

0,7

4,0 0,24 0,57 TAK

Analiza wyników wykazała, że wody wszystkich punktów pomiarowo kontrolnych,
zlokalizowanych na rzekach w granicach powiatu wschowskiego, ocenione zostały, jako zeutrofizowane. Przy czym najmniej cech eutrofizacji wykazują wody rz. Krzycki Rów - ujście
do Odry, rz. Czernicy – dopływu jez. Sławskiego i rz. Obrzycy - powyżej ujścia Ciekącej.

17

Rys. II-4. Ocena eutrofizacji rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa lubuskiego w latach 2008-2010
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Tab. II-4. Ocena stopnia eutrofizacji wód rzek w jednolitych częściach wód objętych badaniami na terenie powiatu wschowskiego w latach 2008-2010
Okres
objęty
oceną

Kod jednolitej części
Nazwa jednolitej części wód
wód

2008

PLRW600019149

2008-2010

PLRW6000191489

2008-2010
2008, 2010
2008-2010

Barycz od Orli do Odry*

Rów Polski od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy*
Krzycki Rów do dopł. ze
PLRW600017154332 Wschowy z jez. Krzyckim
Wielkim
Krzycki Rów od dpł. ze
PLRW60001915499
Wschowy do Odry
Obrzyca do Ciekącej z jez.
PLRW60001715632 Sławskim, Tarnowskim Dużym

OGÓLNA
OCENA
EUTROFIZACJI
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

*wg WIOŚ Wrocław
Spośród 9 jednolitych części wód (jcw) występujących w granicach powiatu wschowskiego w 2010 roku badanych było 5 (tab. II-4). Wszystkie oceniane w 2010 r. jcw wykazują
cechy wód zeutrofizowanych.
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Rys.II-5. Ocena eutrofizacji jednolitych części wód rzek na terenie województwa lubuskiego
w latach 2008-2010
Rzeka Rów Polski została poddana ocenie jakości wód powierzchniowych narażonych
na zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),
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dla wybranych parametrów (tj. azotanów, azotu azotanowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu a) został określony dopuszczalny poziom wartości średniorocznych. Przekroczenie tego poziomu, choćby w zakresie jednego wskaźnika, świadczy o eutrofizacji wód.
W tabeli II-5 została przedstawiona ocena zjawiska eutrofizacji rzeki w latach 2008 – 2010.
Tab. II-5. Ocena stopnia eutrofizacji wód rzeki Rów Polski w latach 2008-2010*
Wskaźnik

Jednostka

Wartości
graniczne

Rów Polski – m. Dryżyna, 3,2 km
2008

2009

2010

Azotany

mg NO3/dm3

10,0

9,55

NIE

20,88

TAK

19,46

TAK

Azot azotanowy

mg NNO3/dm3

2,2

2,15

NIE

4,64

TAK

4,44

TAK

Azot ogólny

mg N/dm3

5,0

4,77

NIE

7,06

TAK

6,71

TAK

Fosfor ogólny

mg P/dm3

0,25

0,76

TAK

0,57

TAK

0,22

NIE

Chlorofil a

µg/dm3

25,0

2,60

NIE

20,70

NIE

3,05

NIE

*wg WIOŚ Wrocław
TAK – zachodzi zjawisko eutrofizacji
NIE – nie zachodzi zjawisko eutrofizacji

Analiza wyników z lat 2008 – 2010 wykazała, że wody rzeki Rów Polski, w badanym
punkcie pomiarowo kontrolnym (ppk), są zeutrofizowane. O takiej ocenie zdecydowały zbyt
wysokie stężenia: fosforu ogólnego w 2008 r., azotanów, azotu azotanowego, azotu ogólnego,
fosforu ogólnego w 2009 r. oraz azotanów, azotu azotanowego, azotu ogólnego w 2010 r.
1.2. Jeziora
Województwo lubuskie należy do województw o znacznej liczbie jezior. Jeziorność niektórych obszarów województwa, wyrażona 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 niż 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 także udział procentowy ilości jezior najczystszych. Niestety zwiększył się też procentowy udział wód zdegradowanych. Nadal największym zagrożeniem 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 zagrożenia dla stanu czystości jezior spowodowane przez tereny
użytkowane rolniczo, zwłaszcza jeśli nad jeziorami znajdują się fermy hodowli zwierząt, a
gnojowica jest wykorzystywana do nawożenia pól. Często pola uprawne przylegają bezpośrednio do obrzeży zbiorników i cieków. Sprzyja to przenikaniu do wód substancji biogennych, które wpływają na przyspieszenie eutrofizacji jezior. Kolejnym zagrożeniem jest intensywne rekreacyjne użytkowanie jezior. Do zbiorników wodnych przedostają się zanieczyszczenia z ośrodków wypoczynkowych, nie posiadających prawidłowo rozwiązanej gospodarki
ściekowej i odpadowej.
Większość 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 jezior jest mało odpornych na degradację. W jeziorach tych, nawet niewielkie
zanieczyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany jakości ich wód.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ciągu ostatnich kilku
lat prowadził badania na trzech jeziorach położonych na terenie powiatu wschowskiego, były
to: Jezioro Sławskie, Jezioro Tarnowskie Duże i Jezioro Lgińsko.
Ocena jakości stanu ekologicznego za rok 2010 dokonywana jest obecnie dla całego
kraju przez Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie GIOŚ i dostępna będzie na stronie
internetowej WIOŚ: www.zgora.pios.gov.pl.
Ocenę stanu wód jezior badanych w 2009 roku przeprowadzono zgodnie z obowiązującym 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, stanu chemicznego oraz ogólnego 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.
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.
Jezioro Sławskie (Sława) – usytuowane jest w zlewni rzek Obrzycy – Odry, na terenie Pojezierza Sławskiego. Powierzchnia jeziora wynosi 817,3 ha, głębokość maksymalna 12,3 m,
natomiast całkowita objętość wód jeziora wynosi 42664,8 tys. m3.
Ostatnia klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego Jeziora Sławskiego była wykonana
w 2009 roku. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia ogólny stan jednolitej
części wód powierzchniowych został oceniony jako zły, przy czym stan ekologiczny oceniono jako słaby (IV klasa), natomiast stan chemiczny - jako dobry. Największy wpływ na stan
ekologiczny jeziora miały przekroczenia dopuszczalnych stężeń: chlorofilu a, fosforu ogólnego oraz cynku. W 2009 r. zaznaczyła się poprawa stanu ekologicznego wód jeziora (IV klasa
jakości wód) w porównaniu do 2008 roku, w którym został on oceniony jako zły (V klasa).
Decydującą sprawą dla przyszłości Jeziora Sławskiego jest prawidłowa gospodarka
wodno-ściekowa miasta Sławy, licznych ośrodków wczasowych i zabudowy letniskowej. W
celu dalszej poprawy obecnej jakości wód jeziora należy kontynuować zdecydowane działania w obszarze całej zlewni jeziora mające na celu ograniczenie do minimum ładunków zanieczyszczeń dopływających do jego wód.
Jezioro Tarnowskie Duże – usytuowane jest w zlewni rzek Cienicy - Obrzycy - Odry, na
terenie Pojezierza Sławskiego. Powierzchnia jeziora wynosi 91,6 ha, objętość wód - 3504,0
tys. m3, natomiast głębokość maksymalna - 7,5 m.
Ostatnio jezioro było badane pod względem oceny stanu czystości wód w 2009 roku.
Stan tej jednolitej części wód został oceniony jako dobry, dzięki dobrej ocenie stanu ekologicznego (II klasa jakości wód) i stanu chemicznego. Niepokojącym zjawiskiem, wpływającym negatywnie na jakość wód jeziora jest utrzymująca się przez cały okres wegetacyjny niska zawartość tlenu rozpuszczonego nad dnem, podczas gdy pozostałe wskaźniki oscylują
między I i II klasą.
Jezioro Lgińsko (Lgiń Duży) – zlokalizowane jest na terenie Pojezierza Sławskiego, w
zlewni rzek: Południowy Kanał Obry - Obrzyca - Odra. Jezioro posiada powierzchnię zwierciadła wody - 68,6 ha, głębokość maksymalną 16,9 m, natomiast objętość wód jeziora wynosi
4778,3 tys. m3. Ostatnio jezioro było badane pod względem oceny stanu czystości wód w
2008 roku.
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Stan tej jednolitej części wód został oceniony jako zły, przy czym stan ekologiczny oceniono jako słaby (IV klasa jakości wód), natomiast stan chemiczny - jako dobry. Największy
wpływ na stan ekologiczny jeziora miały przekroczenia wartości granicznych dla chlorofilu a
oraz zbyt wysokie stężenia azotu ogólnego, zbyt niska przezroczystość i niedostateczne nasycenie hypolimnionu tlenem.
W 2010 roku dla Jeziora Sławskiego przeprowadzone zostały badania pod względem wymagań, jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych warunkach naturalnych. Ocena wykazała, iż wody jeziora nadal nie spełniają wymagań.
W trakcie badań monitoringowych stwierdzono przekroczenia wartości granicznych kilku
wskaźników w badanych próbach. W miesiącu maju wystąpiła zwiększona ilość zanieczyszczeń organicznych, wyrażona wskaźnikiem BZT5. W miesiącach styczeń-marzec, październik
i listopad odnotowano wysokie stężenie fosforu ogólnego. W miesiącach styczeń-marzec,
maj, październik i listopad odnotowano wysokie stężenie azotynów, w kwietniu i czerwcu
stwierdzono stężenia przekraczające wartości graniczne dla niejonowanego amoniaku, natomiast w listopadzie stwierdzono niskie stężenie tlenu rozpuszczonego. Niemniej jednak obserwowane przekroczenia poszczególnych wskaźników są niższe niż obserwowane w ocenie
przeprowadzonej w 2004 roku.
W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał
ogólnej oceny stopnia eutrofizacji jezior województwa lubuskiego (art. 47 ust. 6 ustawy
Prawo wodne). Ocena została wykonana dla 37 jezior na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2008 – 2010, w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20
sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz., 1008). O stopniu eutrofizacji decydowały elementy biologiczne
(chlorofil a, makrofity – wartość indeksu makrofitowego, fitobentos – wartość indeksu
okrzemkowego) oraz elementy fizykochemiczne (fosfor całkowity, azot całkowity, przezroczystość wód). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników decydowało o tym, że wody jeziora zostały ocenione jako zeutrofizowane.
W powiecie wschowskim w badanych latach 2008-2010 tylko Jezioro Tarnowskie
Duże nie wykazuje cech wód zeutrofizowanych. Natomiast Jezioro Sławskie i Lińsko ze
względu na przekroczenia elementów biologicznych oraz fizykochemicznych zaliczono do
jezior o wodach zeutrofizowanych.
Ocena eutrofizacji wód jezior przeprowadzona przez WIOŚ za lata 2008-2010 dla 37
zbiorników wykazała, że 57% z nich charakteryzuje się wodami eutroficznymi
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące jakości wód jezior badanych w poprzednich latach na terenie województwa lubuskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - www.zgora.pios.gov.pl
2. Wody podziemne
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią około 4,8% zasobów całego kraju. Ich pobór dla celów produkcji i zaopatrzenia ludności w wodę wykazuje
tendencję spadkową. Powodem tego trendu jest nie tylko spadek produkcji, ale przede
wszystkim praktyka oszczędzania wody, zarówno przez indywidualnych odbiorców, jak
i przez przemysł. Wiąże się to z wdrażaniem w przemyśle nowych technologii produkcji, które charakteryzują się z reguły ograniczeniem zużycia wody.
Jedną z przyczyn zmian jakości w obrębie wód o dobrych i średnich walorach użytkowych są wahania poziomu wód gruntowych, a nawet tendencja obniżania się poziomu
zwierciadła wody, związana z brakiem dostatecznej ilości opadów. Obniżanie się zwierciadła
wody w warstwach wodonośnych powoduje przeważnie wzmożony dopływ związków żelaza
i manganu do ujęć.
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W 2010 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego
przeprowadzone były, przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w ramach monitoringu diagnostycznego, prowadzonego w celu
uzupełnienia i sprawdzenia procedury oceny wpływu oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz dokonania oceny długoterminowych zmian wynikających zarówno z warunków naturalnych, jak również oddziaływań wynikających z działalności człowieka.
Zakres badań w roku 2010 obejmował wskaźniki ogólne: odczyn, ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20 °C, temperaturę, tlen rozpuszczony; oraz wskaźniki nieorganiczne:
amoniak, anionowe substancje powierzchniowo czynne, antymon, arsen, azotany, azotyny,
bar, beryl, bor, brom, chlorki, chrom, cyjanki wolne, cyna, cynk, fluorki, fosforany, glin,
kadm, kobalt, magnez, mangan, miedź, molibden, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany,
sód, srebro, tal, tytan, uran, wanad, wapń, wodorowęglany, zasadowość ogólna, żelazo.
Ocena jakości wód podziemnych w roku 2010 została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Ocenę klas jakości wód podziemnych
przeprowadzono dokonując porównania otrzymanych wyników z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu.
W roku 2010 sieć monitoringu krajowego w woj. lubuskim obejmowała 40 punktów
pomiarowych na terenie dziesięciu powiatów: żarskiego – 13 pkt., krośnieńskiego – 6 pkt.,
słubickiego – 5 pkt., sulęcińskiego – 5 pkt., zielonogórskiego – 4 pkt., strzelecko - drezdeneckiego – 3 pkt., nowosolskiego – 1 pkt., wschowskiego – 1 pkt., żagańskiego – 1 punkt, m.
Gorzów Wlkp. – 1 punkt, pobory przeprowadzone w okresie letnim (czerwiec - lipiec).
W roku 2010 wody o dobrej jakości (klasa II) stwierdzono w 6 punktach w miejscowościach: Rudnica 1-3, Słońsk, Świecko, Krosno Odrzańskie. Wody złej jakości (klasa V)
występowały w 4 punktach w miejscowościach; miasto Gorzów Wielkopolski, Przewóz, Rybojedzko oraz Świecko. W pozostałych 22 punktach stwierdzono wody o zadowalającej jakości (klasa III) a w 8 punktach wody o niezadowalającej jakości (klasa IV).
Na terenie powiatu wschowskiego w 2010 roku był badany tylko jeden punkt o numerze otworu 1123 – w miejscowości Wschowa w obszarze JCWpd nr 71. Jest to punkt o zwierciadle swobodnym, położony w typie obszaru użytkowego zabudowanego, głębokość do stropu warstwy wodonośnej wynosi 55 metrów. Punkt Wschowa otrzymał w 2010 roku III klasę
jakości wód – zadawalającą. Wskaźnikiem determinującym III klasę był wapń, żelazo i temperatura, które osiągnęły wartości w granicach stężeń III klasy jakości wód podziemnych.
Więcej informacji dotyczących jakości wód podziemnych województwa lubuskiego
dostępnych jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze - www.zgora.pios.gov.pl.
Na terenie powiatu wschowskiego prowadzone są również 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 2010 roku taki monitoring był prowadzony na terenie składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Tylewice, zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sława oraz w
rejonie oczyszczalni ścieków w Sławie i pól filtracyjnych w okolicach miejscowości Nowe
Strącze.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tylewice
Wyniki badań przeprowadzonego monitoringu w 2010 roku wskazują na negatywny
wpływ składowiska na jakość okolicznych wód podziemnych.
Wysokie wartości - charakterystyczne dla IV klasy (wody niezadowalającej jakości) i V
klasy jakości (wody złej jakości) - stwierdzono we wszystkich badanych otworach w zakresie
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siarczanów, azotanów, amoniaku, ogólnego węgla organicznego, azotynów, chlorków i przewodności elektrolitycznej właściwej. Wyniki wykazują stałe, wysokie zanieczyszczenie wód
w otworze umiejscowionym na kierunku spływu wód podziemnych ze składowiska, co wskazuje na bezpośrednie oddziaływanie składowiska, natomiast analizując zanieczyszczenie wód
w pozostałych otworach należy uwzględnić dodatkowe źródła zanieczyszczeń (np.: nawożenie pól z wykorzystaniem gnojowicy).
Niepokojący jest stale wysoki poziom wyżej wymienionych parametrów jakości wód,
utrzymujący się od 2007 r. Badania nie wykazały obecności w analizowanych próbach metali
ciężkich i związków WWA. Nie odnotowano znacznych zmian poziomu zwierciadła wód
podziemnych w poszczególnych otworach obserwacyjnych.
Na podstawie sprawozdania z monitoringu składowiska nadal stwierdza się brak systemu
odprowadzania wód odciekowych ze składowiska oraz stwarzające zagrożenie, wybuchowe
stężenie metanu w kominach, w których dokonano pomiaru gazu składowiskowego.
Zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości
Sława
Wyniki badań przeprowadzonego monitoringu w 2010 roku wskazują w większości
badanych parametrów wysokie klasy jakości wód od I do II. Jedynie stężenie amoniaku wykazywało podwyższone stężenie w zakresie IV i V klasy. Ponadto stwierdzono w jednym z
otworów w zakresie IV klasy ogólny węgiel organiczny (OWO) oraz związki WWA. W porównaniu do badań z lat poprzednich w jednym z otworów odnotowano spadek stężenia amoniaku oraz wzrost stężenia azotynów..
Badania nie wykazały znacznych przekroczeń dla przewodności elektrolitycznej właściwej, metali ciężkich oraz związków WWA. Poziom wody w badanych otworach nie wykazuje dużych wahań.
Wyniki przeprowadzonych badań nie wskazują jednoznacznie na negatywne oddziaływanie składowiska na jakość wód podziemnych.
Na podstawie sprawozdania z monitoringu składowiska nadal stwierdza się brak systemu odprowadzania wód odciekowych ze składowiska oraz stwarzające zagrożenie, wybuchowe stężenie metanu w kominach, w których dokonano pomiaru gazu składowiskowego.
Oczyszczalnia ścieków w Sławie oraz pola filtracyjne w okolicy miejscowości Nowe Strącze
Na podstawie wyników badań przeprowadzonego monitoringu wód podziemnych zlokalizowanych w rejonie oczyszczalni ścieków w Sławie stan chemiczny wód podziemnych w
piezometrach określa się jako słaby. Wody podziemne w otworach badawczych cechują się
podwyższonymi wartościami azotanów typowymi dla V klasy. Ponadto - na podstawie sprawozdania z monitoringu oczyszczalni ścieków stwierdzono podwyższone wartości - charakterystyczne dla IV i V klasy jakości wód - dla wapnia, potasu, fosforanów oraz znaczny wzrost
wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) we wszystkich monitorowanych punktach.
Przewodność elektrolityczna właściwa, azotyny, chlorki i siarczany we wszystkich piezometrach charakterystyczne były dla II klasy jakości wód podziemnych.
W porównaniu do danych z poprzedniego roku stwierdzono wzrost wartości detergentów anionowych i żelaza, wartości pozostałych parametrów mieszczą się w zakresach dopuszczalnych dla I klasy jakości wód podziemnych.
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w rejonie pól filtracyjnych
w okolicy wsi Nowe Strącze stwierdza się, iż wody podziemne wypływające z badanego terenu wykazują zmiany jakościowe w stosunku do wód stanowiących lokalne tło hydrogeochemiczne. Przejawia się to podwyższonymi wartościami chlorków, azotanów, detergentów
anionowych, żelaza, sodu i potasu, ogólnego węgla organicznego i są typowe dla słabego sta-
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nu chemicznego wód podziemnych (IV klasa). Pozostałe wartości badanych wskaźników
mieszczą się w zakresach dopuszczalnych dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.
3. Imisja zanieczyszczeń powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2011 r.
kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w
2010 r. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego.
Ocena za rok 2010 wykonana została w nowym układzie stref. W założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(przygotowanych w związku z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy) przyjmuje się, że od stycznia 2011 r. dla wszystkich zanieczyszczeń
uwzględnianych w ocenach jakości powietrza będzie obowiązywał nowy podział kraju na
strefy. W nowym układzie strefę stanowią:
• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,
• miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,
• pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100
tys. mieszkańców.

Rys.II-6. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu zawieszonego PM10 i zanieczyszczeń zawartych w pyle PM10 (benzo(a)pirenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu) z
uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia.
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Z przedstawionej powyżej mapki wynika, iż obszar powiatu wschowskiego zaliczany jest
do strefy lubuskiej.

Rys.II-7. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń ozonu, dwutlenku siarki oraz tlenków
azotu z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin.

Do oceny wykorzystano wyniki badań wykonanych w ramach Lubuskiej Sieci Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, na którą składały się automatyczne oraz manualne stacje
monitoringu powietrza działające ze względu na ochronę zdrowia, zlokalizowane w Gorzowie
Wielkopolskim, Zielonej Górze, Słubicach, Wschowie oraz Żarach – automatyczna stacja
przewoźna (semimobilna). W ocenie jakości powietrza pod kątem ochrony roślin wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w Smolarach Bytnickich (pow. krośnieński).
Ocenę jakości powietrza w strefie lubuskiej opracowano w oparciu o pomiary przeprowadzone w 4 miejscowościach: Słubice, Wschowa, Żary oraz Smolary Bytnickie.
Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stężeń ww.
zanieczyszczeń w poszczególnych strefach województwa lubuskiego. Uzyskane informacje
umożliwiły sklasyfikowanie stref w oparciu o przyjęte kryteria, ustanowione ze względu na
ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, tj.: dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu, poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, poziom docelowy
oraz poziom celu długoterminowego (wg rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. nr 47
poz. 281).
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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 2010 r. – przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony
zdrowia – wykazała, iż we wszystkich strefach wystąpiły przekroczenia obowiązujących
norm. W strefie miasto Gorzów Wlkp. wystąpiły przekroczenia stężenia średniodobowego i
średniorocznego dla pyłu zawieszonego PM10 (pył o średnicy ziaren poniżej 10 µm) oraz
stężenia średniorocznego dla benzo(a)pirenu (BaP). W strefie miasto Zielona Góra wystąpiły
przekroczenia stężenia średniorocznego dla benzo(a)pirenu. W strefie lubuskiej monitorowanej przez stacje zlokalizowane w Słubicach, Wschowie oraz Żarach wystąpiły przekroczenia
stężenia średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 we Wschowie oraz stężenia średniorocznego dla benzo(a)pirenu we Wschowie oraz Żarach. Na stacji monitoringu we Wschowie
zanotowano 47 przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniodobowego pyłu PM10 wobec 35
dopuszczalnych. W przypadku benzo(a)pirenu na ww. stacji średnioroczne stężenie wyniosło
2,56 ng/m3 przy dopuszczalnym poziomie docelowym wynoszącym 1 ng/m3.
Ponadto, mimo iż stężenie docelowe ozonu w powietrzu nie zostało przekroczone na
żadnej ze stacji, jednak przekroczony został jego poziom celu długoterminowego.
Po raz pierwszy w rocznej ocenie jakości powietrza uwzględniono zanieczyszczenie
pyłem zawieszonym PM2,5. W strefie miasto Zielona Góra stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej, lecz nie przekraczała ona poziomu powiększonego o margines tolerancji.
Z badań zanieczyszczenia powietrza wykonanych przez WIOŚ wynika, że dla kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia, stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla oraz metali ciężkich w pyle zawieszonym PM10 występowały w
zakresie obowiązujących norm.
Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego według kryteriów
określonych pod kątem ochrony roślin wykazała brak przekroczeń stężeń dopuszczalnych
określonych dla dwutlenku siarki i tlenków azotu, natomiast dokonując oceny stężeń ozonu
stwierdzono przekroczenie wartości poziomu docelowego, a także poziomu celu długoterminowego.
Z powodu występowania przekroczeń wszystkie ww. strefy zostały wskazane jako
strefy, dla których – zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska – wymagane jest
sporządzenie programu ochrony powietrza mające na celu osiągnięcie wymaganych poziomów substancji w powietrzu.
Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, dostępna jest w całości na
stronie internetowej Inspektoratu, pod adresem www.zgora.pios.gov.pl.
W 2011 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dokonał oceny zanieczyszczenia opadów
atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń z opadów do podłoża, przeprowadzonej na podstawie danych pomiarowych i analitycznych z 25 (od marca 2010 r. z 23) stacji monitoringowych (w woj. lubuskim 2 stacje – w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp.) oraz danych pomiarowych ze 162 punktów pomiaru wysokości opadów zlokalizowanych na terenie Polski
(w tym 10 w woj. lubuskim). Na tej podstawie wykonane zostały mapy rozkładu przestrzennego wysokości opadów oraz stężeń substancji zawartych w opadach wraz z wielkościami ich
depozycji (wartości pH, przewodności elektrycznej właściwej, chlorków, siarczanów, azotynów i azotanów, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia,
magnezu, cynku, miedzi, żelaza, ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu).
W 2010 r. wartości pH mieściły się w zakresie 3,73-7,24. W porównaniu z rokiem
2009 stwierdzono spadek ilości kwaśnych deszczy o 6%, a w wieloleciu 2001-2010 ich ilość
kształtowała się na poziomie 58%. Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy oznaczanych
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substancji zdeponowany na obszar województwa lubuskiego wyniósł 48,2 kg/ha i był mniejszy niż średni dla całego obszaru Polski o 15,3 %. W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił
wzrost rocznego obciążenia o 10,8 %. W przypadku powiatu wschowskiego największe wartości obciążenia powierzchniowego stwierdzono dla azotu ogólnego oraz siarczanów.
Wyniki badań opadów atmosferycznych dostępne są w całości na stronie internetowej
Inspektoratu, pod adresem www.zgora.pios.gov.pl.
4. Hałas
W 2010 r. w ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego badania prowadzono m.in.
na terenie powiatu wschowskiego. Pomiarami objęto 2 odcinki drogi krajowej nr 12 we
Wschowie – po jednym punkcie pomiarowym przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty. Lokalizacja ww. punktów wynikała ze stwierdzenia w tych punktach, w roku poprzednim, znaczących przekroczeń dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w
środowisku (tj. 60 dB w porze dziennej), określonej dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo usługowej i zabudowy
zagrodowej - na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
Zmierzone wartości wyniosły: 68,1 dB przy ul. Kazimierza Wielkiego (przekroczenie
poziomu dopuszczalnego o 8,1 dB) oraz 69,0 dB przy ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
(przekroczenie poziomu dopuszczalnego o 9,0 dB). Uzyskane wartości kształtują się na podobnym poziomie jak w roku 2009, kiedy przekroczenia poziomu dopuszczalnego wyniosły
odpowiednio: 7,3 dB i 10,7 dB.
Przeprowadzone badania potwierdzają występowanie znacznych przekroczeń poziomu
dopuszczalnego na badanym terenie. Podwyższone wartości mierzonego poziomu dźwięku są
spowodowane niewątpliwie dużym natężeniem ruchu pojazdów (średnio 0,5 tys. przejazdów
na godzinę, z czego ponad 20% to pojazdy ciężkie). W celu polepszenia warunków akustycznych należałoby wprowadzić działania ograniczające ruch pojazdów ciężkich, np. budowę
obwodnicy, bądź ograniczające rozprzestrzenianie dźwięku, takie jak ekrany akustyczne.
5. Pola elektromagnetyczne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził
w 2010 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys.
mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych
dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).
Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku przeprowadzone zostały
również w trzech punktach na terenie powiatu wschowskiego. Punkty pomiarowe zlokalizowano w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej, zlokalizowanych w Szlichtyngowej,
Sławie oraz we Wschowie.
Poziomy natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w wytypowanych punktach pomiarowych na terenie powiatu wschowskiego osiągały niskie wartości: w
Szlichtyngowej 0,36 V/m oraz po 0,44 V/m w Sławie i we Wschowie, przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 7 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska - Dz. U. Nr
192 z dnia 14 listopada 2003 r., poz. 1883). Szczegółowe dane dotyczące pomiarów na terenie
powiatu nowosolskiego przedstawia poniższa tabela (tab. II-6).
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Tab. II-6. Wyniki pomiarów poziomów promieniowania elektromagnetycznego w powiecie
wschowskim w 2010 roku.
Miejsce badań

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna

Zmierzona
składowa
elektryczna*
[V/m]

% wartości
dopuszczalnej

1

Szlichtyngowa

16°14’31,90”

51°42’35,50”

0,36

5,1

2

Sława

16°04’41,20”

51°52’36,20”

0,44

6,3

3

Wschowa

16°20’00,70”

51°48’17,00”

0,44

6,3

Nr
punktu
pom.

*Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego
dla zakresu częstotliwości, co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego.

Pomiary poziomów promieniowania elektromagnetycznego, wykonane w 2010 roku,
w 45 punktach kontrolnych na terenie województwa lubuskiego w żadnym nie wykazały
przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Zmierzone wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wahały się w granicach: <2,9% – 26,6%
wielkości dopuszczalnej.

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