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Wprowadzenie

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

I.

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

1. 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 2011 r. długość sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego (bez przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych) wynosiła odpowiednio: 6550,6 km i 2991,5 km (na koniec 2010 r.:
6459,8 km i 2709,0 km). Długość sieci wodociągowej w powiecie wschowskim wynosiła
292,3 km (na koniec 2010 r.: 284,6 km), natomiast długość sieci kanalizacyjnej – 136,0 km
(na koniec 2010 r.: 122,4 km) 1).
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Rys. 1. Odsetek korzystających z instalacji wod-kan. w latach 2002-2010 w odniesieniu do ogółu
ludności w powiecie wschowskim (źródło: GUS)

Z dostępnych danych statystycznych, w 2010 roku 87,5% ogółu ludności w powiecie
wschowskim korzystało z sieci wodociągowej, przy czym 89,8% w miastach, natomiast na
wsiach 85,2% ludności. Z sieci kanalizacyjnej korzystało 51,3% ogółu ludności w powiecie,
przy czym w miastach wartość ta wynosiła 86,3%, natomiast na wsiach tylko 16,1% (rys. 1).
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Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w powiecie wschowskim wynosiła w 2010 roku
59,5%, natomiast w 2011 roku 60,9% ogółu ludności powiatu.
Taki stan infrastruktury rodzi określone problemy związane między innymi
z możliwością zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnieniem
prawidłowej eksploatacji istniejących oczyszczalni ścieków, w związku z dowożeniem do
nich nieświeżych ścieków z miejscowości nieposiadających kanalizacji.
2. 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 do powietrza gazów i pyłów.
Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w
województwie lubuskim na koniec 2011 r. wynosiła ogółem 1261 Mg/rok (w powiecie
wschowskim 6 Mg/rok), a zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) ogółem – 23143
Mg/rok (w powiecie wschowskim 20 Mg/rok), w tym dwutlenku siarki 2759 Mg/rok (w powiecie wschowskim 4 Mg/rok) 2) (rys.2).

Rys. 2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych (ogółem) i gazowych (dwutlenku siarki) do powietrza w
latach 2002-2011 przez zakłady szczególnie uciążliwe w powiecie wschowskim (żródło: GUS)

W miastach istotnym problemem są także zanieczyszczenia związane z komunikacją
samochodową. Szczególnego znaczenia nabiera tu budowa obwodnic i „wyprowadzenie”
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Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2011, wyd. przez Urząd
Statystyczny w Zielonej Górze
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ruchu komunikacyjnego poza centra miast, celem ograniczenia kumulowania się w nich zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł.
3. Wody powierzchniowe
Monitoring wód powierzchniowych w 2011 r. prowadzony był zgodnie z zapisami:
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja
2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) oraz Wojewódzkiego Programu
Monitoringu Środowiska (WPMŚ) na lata 2010 – 2012. Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone były w następujących sieciach monitoringu:
• diagnostycznego, który ustanawia się w celu oceny stanu jednolitych części wód (jcw), jak również w celu określenia rodzajów oraz oszacowania wielkości znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka, na które narażone są określone części wód. Umożliwia także dokonanie oceny długoterminowych zmian stanu jcw w warunkach naturalnych oraz w warunkach
szeroko rozumianych oddziaływań antropogenicznych. Zakres pomiarowy oprócz elementów
biologicznych i fizykochemicznych obejmuje także badania wskaźników chemicznych
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (niektóre metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pestycydy) oraz specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych. W ramach
monitoringu diagnostycznego prowadzone są również badania wód jezior reperowych.
(Tarnowskie Duże oraz Głębokie k. Międzyrzecza), należące do grupy 22 jezior reprezentujących najpowszechniejsze w Polsce typy jezior oraz pełne spektrum jakości wód, badane corocznie ze zwiększoną częstotliwością: 6-8 razy w roku.
• operacyjnego, który prowadzi się na jcw zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych i służy do oceny stanu wód i zmian krótkoterminowych. Prowadzony jest na
podstawie badań elementów biologicznych wspomaganych elementami fizykochemicznymi oraz, jeżeli jest to uzasadnione, pomiarami niektórych wskaźników chemicznych.
Monitoring operacyjny celowy służy ustaleniu stanu jcw, dla których określono specyficzny cel użytkowania. Punkty celowe lokalizowane są w oparciu o wykazy wód opracowane przez poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Na obszarze województwa lubuskiego monitoring celowy prowadzony był na wodach powierzchniowych:
− przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych,
− przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków na obszarach Natura 2000,
− zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych,
− wykorzystywanych jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia,
− wykorzystywanych w celach rekreacyjnych,
− wyznaczonych w ramach współpracy ze stroną niemiecką na wodach granicznych.
W jednym punkcie pomiarowo – kontrolnym realizowanych było kilka programów badań. Częstotliwość tych badań była zróżnicowana i zależała od celu, dla którego dany punkt
pomiarowo-kontrolny został wyznaczony.
3.1. Rzeki
W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził
badania wód rzecznych na terenie województwa lubuskiego w 42 punktach pomiarowo – kontrolnych, które posłużyły do oceny stanu 41 jcw. W ramach oceny określono stan ekologiczny
dla 26 naturalnych oraz potencjał ekologiczny dla 14 sztucznych i silnie zmienionych jcw,
natomiast 1 jcw oceniono pod kątem przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
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Ocena stanu wód została wykonana w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549).
Większość ocenionych jcw wykazała umiarkowany stan lub potencjał ekologiczny (19
jcw). Dobry stan lub potencjał ekologiczny osiągnęło 18 jcw. Słaby stan lub potencjał
ekologiczny odnotowany został w 3 jcw. Bardzo dobry stan i maksymalny potencjał
ekologiczny nie został stwierdzony, podobnie zły stan lub potencjał ekologiczny (rys. 3 i 4).
O wynikach oceny stanu/potencjału ekologicznego poniżej stanu dobrego głównie
decydowała klasa elementów biologicznych, w kilku przypadkach ocena ta była
zdeterminowana przez klasę elementów fizykochemicznych. Najczęściej przekroczenia
granicznych wartości określonych dla II klasy jakości wód powierzchniowych występowały
w przypadku ogólnego węgla organicznego oraz w przypadku substancji biogennych.
Stan chemiczny wód został oceniony w 6 jcw, z czego 4 jcw osiągnęły dobry stan
chemiczny, a 2 jcw wykazały stan poniżej dobrego, w 34 jcw stan chemiczny nie został
określony (rys. 5).
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Rys. 3. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim
w 2011 r. na podstawie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego
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Rys. 4. Ocena potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie
lubuskim w 2011 r. na podstawie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego
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Rys. 5. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubskim w 2011 r. na
podstawie monitoringu diagnostycznego

Ponadto wykonana została weryfikacja klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego
oraz stanu chemicznego jcw rzek ze względu na prowadzony w tych punktach monitoring
celowy, w ramach którego wykonano oceny dla obszarów:
• będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
• przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym i
obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków
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•

wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych oraz narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
Pod kątem przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
do spożycia przebadano 1 jcw (Obrzyca od Ciekącej do ujścia wraz z jeziorem Rudno). Ocena
wykazała, że nie spełnia ona określonych wymogów, ze względu na zbyt wysokie stężenia
ogólnego węgla organicznego, azotu Kjeldahla i manganu oraz zbyt niskie nasycenie wody
tlenem. Pod kątem przeznaczenia wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych oceniono
14 jcw, z czego tylko 2 jcw spełniły określone wymogi. Pod kątem zagrożenia rzek eutrofizacją wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oceniono 35 jcw, z
czego 20 jcw spełniło określone wymogi.
Po uwzględnieniu ww. ocen dobry stan lub potencjał ekologiczny został stwierdzony
w 7 jcw, umiarkowany w 25 jcw, a słaby w 3 jcw.
W 2011 r. WIOŚ w Zielonej Górze nie prowadził badań rzek na obszarze powiatu
wschowskiego.
Na obszarze powiatu wschowskiego mają ujście rzeki: Barycz oraz Rów Polski, których badania prowadzi WIOŚ we Wrocławiu. Barycz badana była w ramach monitoringu
diagnostycznego, operacyjnego oraz pod kątem przydatności do bytowania ryb w warunkach
naturalnych, natomiast Rów Polski badany był w ramach monitoringu operacyjnego oraz pod
kątem zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Oceny rzek przedstawione zostały w tabelach:

Klasa elementów fizykochemicznych)

Klasa elementów fizykochemicznych specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (3.6)

STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

STAN CHEMICZNY

STAN

Barycz od Orli
do Odry

Nazwa ppk

Klasa elementów biologicznych

Nazwa jcw
ocenianej

Typ abiotyczny
Silnie zmieniona lub sztuczna jcw
(T/N)

Tab. 1. Ocena stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód rzek
na terenie powiatu wschowskiego (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)

Barycz –
ujście do
Odry

19

T

III

II

I

UMIARKOWANY

PSD

ZŁY

19

T

III

PPD

I

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

Rów Polski od
Rów Polski
Rowu Kaczaw– ujście do
skiego do
Baryczy
Baryczy
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OBJAŚNIENIA DO TABELI:
Ocena elementów biologicznych i stanu / potencjału ekologicznego
stan bardzo dobry / potencjał maksymalny
stan / potencjał dobry
stan / potencjał umiarkowany
stan / potencjał słaby
stan / potencjał zły

I
II
III
IV
V

I
II
III
IV
V

Stan/potencjał ekologiczny (elementy fizykochemiczne)
stan bardzo dobry / potencjał maksymalny
stan / potencjał dobry
poniżej stanu / potencjału dobrego

I
II
PSD

I
II
PPD

Stan chemiczny
DOBRY
PSD_sr
PSD_max

stan dobry
przekroczone stężenia średnioroczne
przekroczone stężenia maksymalne

poniżej stanu
dobrego

przekroczone stężenia średnioroczne i maksymalne

PSD

Stan
DOBRY
ZŁY

stan dobry
stan zły

Jak wynika z powyższej tabeli, obie badane jcw wykazały umiarkowany potencjał
ekologiczny. Stan taki zdeterminowała klasyfikacja elementów biologicznych. Stan chemiczny w pierwszym przypadku został oceniony jako poniżej dobrego, w drugim natomiast jako
stan dobry. Stan ogólny jcw w obu przypadkach został oceniony jako zły.
Tab. 2. Ocena eutrofizacji na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami w
2011 r (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)
Rów Polski – ujście do
Wskaźnik
Baryczy
3
mg
P/dm
Fosfor ogólny
0,575
3
mg N/dm
Azot ogólny
5,042
Azot azotanowy

mg NNO3/dm3
3

mg NO3/dm

Azotany
Chlorofil „a”

3

µg/dm

2,227
9,775
5,964

- występuje zjawisko eutrofizacji
- nie występuje zjawisko eutrofizacji

Wykonana ocena wykazuje eutrofizację rzeki, z powodu zbyt wysokiego stężenia fosforu ogólnego, azotu ogólnego oraz azotu azotanowego.
Ocena rzeki Barycz pod kątem przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych wykazała, iż jej wody nie spełniają wymogów ze względu na zbyt wysokie stężenie fosforu ogólnego, azotu amonowego oraz BZT5.
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3.2. Jeziora
Województwo lubuskie należy do województw o znacznej liczbie jezior. Jeziorność
obszaru wynosi 5-10%, jest to wartość ponadprzeciętna dla obszaru Polski. Największą jeziornością charakteryzuje się północna i środkowa część Pojezierza Lubuskiego, gdzie jeziora
występują w skupiskach w obrębie wysoczyzn morenowych. Krajobraz Pojezierza Lubuskiego został ukształtowany przez cofający się lodowiec (zlodowacenie bałtyckie) i związaną
z tym procesem działalność wód roztopowych. Jeziora powstały na tym terenie w licznych
zagłębieniach terenu, są wśród nich głębokie jeziora rynnowe, jak i duże jeziora poligenetyczne, płytkie polimiktyczne, małe kociołki i oczka oraz - rzadki typ - meromiktyczne. Najliczniejszą grupę w woj. lubuskim stanowią jeziora o powierzchni <5 ha, ich znaczna część
ulega stopniowemu zanikaniu w wyniku obniżającego się poziomu wód gruntowych oraz
sukcesji roślinności. Najmniejszą grupę stanowią jeziora powyżej 100 ha.
Wody jezior z obszaru województwa lubuskiego, w okresie ostatnich lat wykazały
w wielu przypadkach polepszenie jakości, wzrósł także udział procentowy ilości jezior najczystszych, niestety zwiększył się też procentowy udział wód zdegradowanych. W dalszym
ciągu największym zagrożeniem dla jezior są wprowadzane do nich nadmierne ładunki zanieczyszczeń antropogenicznych. W nielicznych przypadkach ścieki wprowadzane są do jezior
bezpośrednio, najczęściej przedostają się do nich z wodami dopływów. Dotkliwym zagrożeniem dla stanu czystości jezior jest rolnicze użytkowanie terenów, zwłaszcza jeśli nad jeziorami znajdują się fermy hodowli zwierząt, a gnojowica jest wykorzystywana do nawożenia
pól. Często pola uprawne przylegają bezpośrednio do obrzeży zbiorników i rzek, co sprzyja
przenikaniu do wód substancji biogennych, które wpływają na przyspieszenie eutrofizacji
jezior. Kolejnym zagrożeniem jest intensywne rekreacyjne użytkowanie jezior. Do zbiorników wodnych mogą przedostawać się zanieczyszczenia z ośrodków wypoczynkowych nieposiadających prawidłowo rozwiązanej gospodarki ściekowej i odpadowej.
Większość wód jezior województwa lubuskiego charakteryzuje się zwiększoną lub
wysoką odpornością na degradację (II kategoria). Warunki morfometryczne i typ zlewni tych
jezior przyczyniają się do ich ochrony przed oddziaływaniem antropogenicznym. Natomiast
blisko 30% objętości wód jest mało odpornych na degradację. W wodach tych, nawet niewielkie zanieczyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany jakości ich
wód.
Na obszarze województwa lubuskiego w 2010 roku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, zbadano i oceniono ogółem 20 jezior. Wszystkie z nich podlegały badaniom w ramach monitoringu operacyjnego, a w przypadku 2 jezior (Tarnowskie Duże oraz
Głębokie k. Międzyrzecza) również dodatkowo w ramach monitoringu diagnostycznego.
Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008). Ocenę wykonał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, a weryfikację tej oceny dla całego kraju, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
Klasyfikacja stanu ekologicznego 20 jezior badanych w 2010 roku wykazała
w przypadku 1 jeziora stan bardzo dobry, w 15 jeziorach stan umiarkowany, w 2 jeziorach
stan słaby i w 2 jeziorach stan zły (rys. 6). Wśród wskaźników biologicznych, najczęściej
występujące wartości poniżej stanu dobrego odnotowano dla chlorofilu „a”, natomiast dla
wskaźników fizykochemicznych wartości te dotyczyły najczęściej nasycenia hypolimnionu
tlenem, tlenu rozpuszczonego nad dnem oraz zawartości fosforu ogólnego.
Ogólna ocena stanu jezior badanych w 2010 roku, ustalana na podstawie gorszego
wyniku oceny stanu ekologicznego i chemicznego wskazuje, że tylko jedno jezioro było
w stanie dobrym, natomiast 19 jezior było w stanie złym (rys. 7).
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Rys. 6. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jezior badanych w 2010 roku w województwie
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Rys. 7. Wyniki klasyfikacji stanu ogólnego jezior badanych w 2010 roku w województwie lubuskim

W 2010 roku na terenie powiatu wschowskiego prowadzono badania 2 jezior: Sławskiego oraz Tarnowskiego Dużego. Na podstawie ww. rozporządzenia ich ogólny stan został
oceniony jako zły, przy czym stan ekologiczny obu z nich oceniono jako umiarkowany. Największy wpływ na stan ekologiczny Jeziora Sławskiego miały wartości: chlorofilu „a” oraz
wskaźnika okrzemkowego, natomiast w przypadku Jeziora Tarnowskiego Dużego elementem
decydującym o ocenie stanu ekologicznego były warunki tlenowe – zawartość tlenu nad dnem
(tab. 3)
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 mające na celu ograniczenie do minimum ładunków zanieczyszczeń dopływających do jego wód.
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W przypadku Jeziora Tarnowskiego Dużego wciąż niepokojącym zjawiskiem, wpływającym na jakość wód jeziora jest utrzymująca się przez okres wegetacyjny niska zawartość
tlenu rozpuszczonego nad dnem.
Tab. 3. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i ogólnego jezior badanych na terenie powiatu
wschowskiego w 2010 r.
Elementy fizykochemiczne (wspierające)
Nazwa
jeziora

Elementy biologiczne

Tlen
Azot
Fosfor
Chlorofil
Przewodność
nad
Widzialność
Makrofity
całkowity całkowity
"a"
dnem
[µS/cm]
[m]
(ESMI)
[mgN/l]
[mgP/l]
[µg/l]
[mgO2/l]

Fitobentos
wskaźnik
okrzemkowy

Ocena
Ocena
stanu
ogólna
ekologicznego

Sławskie

517

6,1

2,00

1,41

0,121

24,1

-

0,56

umiarkowany

zły

Tarnowskie
Duże

351

0,8

1,80

1,31

0,055

15,3

0,554

0,79

umiarkowany

zły

W 2011 roku na terenie powiatu wschowskiego prowadzono badania 2 jezior: Tarnowskiego Dużego oraz Lgińsko (Lgiń Duży), jednak ocena stanu ich wód jest obecnie na
etapie weryfikacji przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie i po jej opracowaniu dostępna będzie na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Zielonej Górze - www.zgora.pios.gov.pl.
4. Wody podziemne
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią około 4,8% zasobów całego kraju. Ich pobór dla celów produkcji i zaopatrzenia ludności w wodę wykazuje
tendencję spadkową. Powodem tego trendu jest nie tylko spadek wielkości produkcji, ale
przede wszystkim praktyka oszczędzania wody, zarówno przez indywidualnych odbiorców,
jak i przez przemysł. Wiąże się to z wdrażaniem w przemyśle nowych technologii produkcji,
które charakteryzują się z reguły ograniczeniem zużycia wody.
Jedną z przyczyn zmian jakości w obrębie wód o dobrych i średnich walorach użytkowych są wahania poziomu wód gruntowych, a nawet tendencja obniżania się poziomu
zwierciadła wody, związana z brakiem dostatecznej ilości opadów. Obniżanie się zwierciadła
wody w warstwach wodonośnych powoduje przeważnie wzmożony dopływ związków żelaza
i manganu do ujęć.
Na terenie powiatu wschowskiego znajdują się 4 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
(GZWP). Największą powierzchnię zajmuje Zbiornik Wschowa (nr 306). W granicach powiatu znajdują się również zbiorniki: Zbiornik międzymorenowy Zbąszyń (nr 304) oraz Zbiornik
Pradolina Barycz-Głogów (część zachodnia i wschodnia, nr 302 i 303). W granicach powiatu
wschowskiego znajdują się 3 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerach 71,
74, 75.
W 2011 r. badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego
przeprowadzone zostały przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sieć monitoringu krajowego na terenie województwa lubuskiego obejmowała 27 punktów pomiarowych na terenie siedmiu powiatów: żarskiego – 13
punktów, krośnieńskiego – 2 punkty, słubickiego – 5 punktów, sulęcińskiego – 1 punkt, strzelecko-drezdeneckiego – 3 punkty, żagańskiego – 2 punkty, miasto Gorzów Wlkp. – 1 punkt.
Nie prowadzono badań w granicach powiatu wschowskiego.
Na terenie województwa lubuskiego w żadnym przebadanym punkcie nie stwierdzono
występowania wód podziemnych bardzo dobrej jakości (klasa I). Wody dobrej jakości (klasa
II) stwierdzono w 2 punktach, zadowalającej jakości (klasa III) – w 17 punktach, niezadowalającej jakości (klasa IV) – w 5 punktach, w pozostałych 3 punktach stwierdzono wody złej
jakości (klasa V). W klasie IV i V najczęściej przekraczane były wartości wskaźników: pH,
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żelaza, manganu, sodu, wapnia, chloru, potasu, cynku, boru, siarczanów, azotanów
oraz całkowitej zawartości węgla organicznego.
Ponadto w 2011 roku w wybranych 25 punktach wykonano zakres badań rozszerzony
o dodatkowe wskaźniki (m.in.: antracen, benzo(a)piren, aldryna, p,p’-DDT, endosulfan I).
Dokładne informacje dotyczące jakości wód podziemnych województwa lubuskiego
dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze – www.zgora.pios.gov.pl.
Na terenie powiatu wschowskiego prowadzone są obserwacje jakości wód podziemnych w ramach tzw. monitoringu lokalnego (sieci piezometrów wokół lokalnych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń).
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tylewice
Pomiary w otworach obserwacyjnych w 2011 roku wykonano dwukrotnie.
Wyniki badań wskazują na negatywny wpływ składowiska na jakość wód podziemnych. Wysokie wartości – charakterystyczne dla IV i V klasy jakości odnotowano we wszystkich 5 badanych otworach w zakresie wielu istotnych dla oceny oddziaływania składowiska
parametrów: przewodności elektrolitycznej właściwej, ogólnego węgla organicznego, azotynów, azotanów, chlorków, siarczanów, amoniaku, benzo(a)pirenu. Spośród metali ciężkich
stwierdzono jedynie zawartość cynku, kadmu oraz miedzi, ale ich wartości mieściły się
w granicach I klasy jakości.
Wyniki wykazują wysokie zanieczyszczenie wód w otworach umiejscowionych na
kierunku spływu wód podziemnych ze składowiska, co może być spowodowane jego oddziaływaniem lub innymi, nieznanymi źródłami zanieczyszczeń bądź też kombinacją obu czynników. W pozostałych otworach zanieczyszczenie wód należy wiązać z innymi niż składowisko
źródłami zanieczyszczeń, np. „dzikie” wylewanie ścieków z szamba.

Oczyszczalnia ścieków w Sławie oraz pola filtracyjne w okolicy miejscowości Nowe Strącze
Stan chemiczny wód podziemnych w 2 z 3 otworów zlokalizowanych na terenie
oczyszczalni ścieków w Sławie określa się jako dobry (II i III klasa jakości) pomimo znacznego przekroczenia zawartości żelaza w tych wodach, jednak jest to element fizykochemiczny, dla którego dopuszcza się przekroczenie wartości granicznej. Woda podziemna z 3 otworu
charakteryzuje się słabym stanem chemicznym z powodu przekroczenia wartości azotanów
i kwalifikuje się do V klasy jakości. Jest to element chemiczny, dla którego nie dopuszcza się
przekroczenia wartości granicznej.
W przypadku wód podziemnych w rejonie pól filtracyjnych w okolicy miejscowości
Nowe Strącze ich stan chemiczny określono jako dobry. W 1 z 3 otworów zaobserwowano
znaczne przekroczenie wartości manganu, jednak jest to element fizykochemiczny, dla którego dopuszcza się przekroczenie wartości granicznej, w związku z czym wodę z ww. otworu
zakwalifikowano do III klasy jakości. Wody z pozostałych otworów pomimo podwyższonej
wartości sodu i chlorków zakwalifikowano także do III klasy.

5. Imisja zanieczyszczeń powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2012 r.
kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w
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2011 r. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego.
Ocena za rok 2011 wykonana została w nowym układzie stref. W założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(przygotowanych w związku z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy) przyjmuje się, że od stycznia 2011 r. dla wszystkich zanieczyszczeń
uwzględnianych w ocenach jakości powietrza będzie obowiązywał nowy podział kraju na
strefy (rys. 4. i 5.). W nowym układzie strefę stanowią:
• 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. 8. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu zawieszonego PM10 i zanieczyszczeń zawartych w pyle PM10 (benzo(a)pirenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu) z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia.

Z przedstawionej powyżej mapki wynika, iż obszar powiatu nowosolskiego zaliczany jest
do strefy lubuskiej.
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Rys. 9. 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, Wschowie oraz w Sulęcinie. W ocenie jakości powietrza pod
kątem ochrony roślin wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w
Smolarach Bytnickich (pow. krośnieński).
Ocenę jakości powietrza w strefie lubuskiej opracowano w oparciu o pomiary przeprowadzone w 3 miejscowościach: Sulęcin, Wschowa oraz Smolary Bytnickie.
Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stężeń ww.
zanieczyszczeń w poszczególnych strefach województwa lubuskiego. Uzyskane informacje
umożliwiły sklasyfikowanie stref w oparciu o przyjęte kryteria, ustanowione ze względu na
ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, tj.: dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu, poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, poziom docelowy
oraz poziom celu długoterminowego (wg rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. nr 47
poz. 281).
Klasyfikacja stref stanowi podstawę do podjęcia decyzji o zaplanowaniu i podjęciu
działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie, wskazując na ewentualną konieczność opracowania programu ochrony powietrza.
Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego na podstawie wyników
badań imisji wykonanych w 2011 r. - przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony
zdrowia – wykazała, iż we wszystkich strefach wystąpiły przekroczenia. W strefie miasto
Gorzów Wlkp. wystąpiły przekroczenia stężenia średniego-dobowego i średniorocznego dla
pyłu zawieszonego PM10 (pył o średnicy ziaren poniżej 10 µm) oraz poziom docelowy stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu (BaP) zawartego w pyle PM10. W strefie miasto Zielona
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Góra wystąpiły przekroczenia poziomu docelowego stężenia średniorocznego BaP zawartego
w pyle PM10. W strefie lubuskiej monitorowanej przez stacje zlokalizowane w Sulęcinie,
Wschowie oraz Smolarach Bytnickich wystąpiły przekroczenia: dopuszczalnej częstości
przekraczania poziomu dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu PM10 w roku kalendarzowym oraz poziomu docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu zawartego w
pyle PM10 - w Sulęcinie oraz we Wschowie. Ponadto we Wschowie przekroczony został poziom docelowy stężenia średniorocznego arsenu zawartego w pyle PM10.
Mimo iż stężenie docelowe ozonu w powietrzu nie zostało przekroczone na żadnej ze
stacji, to jednak przekroczony został poziom celu długoterminowego określony dla ozonu na
wszystkich stacjach pomiarowych działających w województwie lubuskim.
Z badań zanieczyszczenia powietrza wykonanych przez WIOŚ w Zielonej Górze wynika, że dla kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia, stężenia dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zawartych w pyle
zawieszonym PM10: kadmu, niklu oraz ołowiu, występowały w zakresie obowiązujących
norm.
Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego według kryteriów
określonych pod kątem ochrony roślin wykazała brak przekroczeń stężeń dopuszczalnych
określonych dla dwutlenku siarki i tlenków azotu, natomiast dokonując oceny stężeń ozonu
stwierdzono przekroczenie wartości poziomu celu długoterminowego.
Z powodu występowania przekroczeń wszystkie ww. strefy zostały wskazane, jako
strefy dla których - zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska - wymagane jest sporządzenie programów ochrony powietrza mających na celu osiągnięcie wymaganych poziomów substancji w powietrzu.
W 2012 r. dokonano oceny zanieczyszczenia opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń z opadów do podłoża, przeprowadzonej na podstawie uzyskanych w 2011 r.
danych pomiarowych i analitycznych opadów z 23 stacji monitoringowych (w woj. lubuskim
2 stacje zlokalizowane w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp.) oraz danych pomiarowych ze
162 punktów pomiaru wysokości opadów zlokalizowanych na terenie Polski (w tym 10 na
obszarze woj. lubuskiego). Na tej podstawie wykonane zostały mapy rozkładu przestrzennego
wysokości opadów oraz stężeń substancji zawartych w opadach wraz z wielkościami ich depozycji (wartości pH, przewodności elektrycznej właściwej, chlorków, siarczanów, azotynów
i azotanów, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, żelaza, ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu).
Wartości pH zmierzone w 2011 roku na terenie województwa lubuskiego mieściły się
w zakresie 4,23-7,09. W 2011 roku zaobserwowano spadek ilości kwaśnych deszczy w porównaniu do roku poprzedniego o 16,4%, natomiast ilość kwaśnych deszczy w wieloleciu
2001-2010 wynosiła 58%. Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy oznaczanych substancji
zdeponowany na obszar województwa lubuskiego wyniósł 38,9 kg/ha i był mniejszy niż średni dla całego obszaru Polski o 20%. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił spadek rocznego
obciążenia substancjami deponowanymi o 19,3%.
W tabeli 1 zamieszczono szczegółowe informacje odnośnie obciążenia powierzchniowego substancjami deponowanymi z opadów atmosferycznych na terenie powiatu wschowskiego w 2011 roku.
Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, jak również wyniki badań
opadów atmosferycznych, dostępne są w całości na stronie internetowej Inspektoratu, pod
adresem www.zgora.pios.gov.pl.
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Tab. 4. Obciążenie powierzchniowe powiatu wschowskiego substancjami wniesionymi przez opady
atmosferyczne w 2011 roku (ładunki jednostkowe w kg/ha*rok i ładunki całkowite w tonach/rok)
Ładunkek jednostkowy
Ładunek całkowity
Wskaźnik
Siarczany
Chlorki
Azotyny+azotany
Azot amonowy
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Sód
Potas
Wapń
Magnez
Cynk
Miedź
Żelazo
Ołów
Kadm
Nikiel
Chrom
Mangan
Jon wodorowy

[kg/ha*rok]

[tony/rok]

13,87
6,18
2,61
3,99
9,61
0,296
4,95
1,60
4,24
0,59
0,271
0,1280
0,096
0,0169
0,00107
0,0096
0,0015
0,0323
0,0353

867
38,6
163
249
600
18,5
309
100
265
37
16,9
8,0
6,0
1,06
0,067
0,60
0,094
2,02
2,21

6. Hałas
W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2011 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miast: Żary, Żagań, Kostrzyn nad Odrą, Strzelce Krajeńskie
oraz w miejscowościach Marszów (powiat żarski) i Przytoczna (powiat międzyrzecki). Na
ww. terenach zidentyfikowano i wytypowano do badań monitoringowych potencjalne obszary
szczególnego zagrożenia hałasem - w wyniku analizy sposobu zagospodarowania terenów
wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane pomiarowe
z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu weryfikacji terenowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia i specyfikę zabudowy, w wytypowanych obszarach ustalono łącznie 10 punktów pomiarowych zlokalizowanych wzdłuż głównych dróg.
Na terenach objętych pomiarami hałasu komunikacyjnego stwierdzono przekroczenia
poziomu dopuszczalnego w przedziale od 5,9 do 11,3 dB w porze dziennej i od 9,6 do 18,1
dB w porze nocnej.
Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że głównym źródłem uciążliwości hałasowej
był przejazd pojazdów ciężkich, których udział w ilości pojazdów poruszających się na badanych odcinkach zwiększał się w porze nocnej.
Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w 2011 r., zostały szczegółowo omówione w
przygotowywanych opracowaniach, które zamieszczono na stronie internetowej WIOŚ w
Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl.
7. Pola elektromagnetyczne
Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM)
w środowisku. Dotychczas, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny.
W 2011 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45
punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast
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powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym
z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych
w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy
Prawo ochrony środowiska). Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku
przeprowadzono również w dwóch punktach na terenie powiatu wschowskiego. Punkty pomiarowe zlokalizowano w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej, zlokalizowanych
we Wschowie i Lipinkach.
Poziomy
natężenia
składowej
elektrycznej
pola
elektromagnetycznego
w wytypowanych punktach pomiarowych na terenie powiatu wschowskiego osiągały niskie
wartości: we Wschowie 0,68 V/m oraz w Lipinkach – 0,24 V/m, przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 7 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 192 z
dnia 14 listopada 2003 r., poz. 1883). Szczegółowe dane dotyczące pomiarów na terenie powiatu wschowskiego przedstawia poniższa tabela (tab. 2.).
Tab. 5. Wyniki pomiarów poziomów promieniowania elektromagnetycznego w powiecie wschowskim
w 2011 roku.
Nr punktu
pomiarowego

Miejsce badań

Długość geograficzna

Szerokość
geograficzna

Zmierzona
składowa
elektryczna*
[V/m]

% wartości
dopuszczalnej

1

Wschowa

16°19’41,70”

51°48’34,60”

0,68

9,7

2

Lipinki

16°04’54,40”

51°50’49,50”

0,24

3,4

*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 wykonane w 2011 roku na terenie województwa lubuskiego w żadnym punkcie pomiarowym nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Zmierzone wartości
skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wahały się w
granicach: od 0,24 do 0,68 [V/m] – osiągając maksymalnie 9,7% wartości dopuszczalnej.

II.

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

1. Kontrole przeprowadzone w powiecie wschowskim w 2011 r.
W 2011 roku zostało przeprowadzonych 15 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.
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Kolejna kontrola Spółki przeprowadzona została w dniu 11 sierpnia 2011 r. w ramach
ogólnokrajowego cyklu kontrolnego pt. Ocena wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje ≥
15 000 RLM, które miały osiągnąć oczekiwany efekt do dnia 31 grudnia 2010 r., oraz dla
niektórych aglomeracji < 15 000 RLM odprowadzających ścieki do rzek Przymorza i wód
Bałtyku. W jej wyniku nie stwierdzono uchybień.
•

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.
Kolejna kontrola Zakładu przeprowadzona została w dniu 28 lipca 2011 r. w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego pt. Ocena wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje ≥ 15
000 RLM, które miały osiągnąć oczekiwany efekt do dnia 31 grudnia 2010 r., oraz dla niektórych aglomeracji < 15 000 RLM odprowadzających ścieki do rzek Przymorza i wód Bałtyku.
W jej wyniku nie stwierdzono uchybień.

•

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rynek 10, 67-407
Szlichtyngowa
W dniach od 26 października do 17 listopada 2011 r. przeprowadzona została planowa, problemowa kontrola, której celem było sprawdzenie przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Górczyna. W wyniku
kontroli stwierdzono, że:
nie przekazano Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
wyników wykonanych pomiarów automonitoringowych prowadzonych w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Górczyna;
odpad o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników przekazany został Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „ZBIGTAR” Zbigniew Tarka w Osowej Sieni. Przedsiębiorstwo nie posiada zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w ww.
instalacji;
nie przekazano Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w
Zielonej Górze wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.
Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę do usunięcia naruszenia. Ponadto
osoba odpowiedzialna została pouczona.

•

„ZETA” Joanna Gałecka, ul. Kolejowa 1, 67-400 Wschowa
W dniach 22 oraz 29 grudnia 2011 r. przeprowadzono kontrolę wraz z wizją lokalną
terenu firmy.
Wykonując czynności kontrolne ustalono, kontrolowany podmiot posiada uregulowany stan formalno prawny w zakresie prowadzonej działalności niemniej jednak nie wnosił
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Czynności pokontrolne – zarządzenie pokontrolne
Sankcje karne – mandat.

•

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marianna Majda, Wyszanów 1, 67-407
Szlichtyngowa
Kontrola przeprowadzona została w dniu 31 sierpnia 2011r.
Instalacja IPPC do chowu i hodowli świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg
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Na terenie fermy prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. Zgodnie z danymi zawartymi pozwoleniu zintegrowanym maksymalna zdolność produkcyjna wynosi 24 000 szt. tuczników rocznie (2520 DJP podzielone na 3 cykle produkcyjne). Ferma posiada dwa budynki
warchlakarni (o wadze do 45 kg) oraz cztery budynki tuczarni (o wadze powyżej 45 kg). Stan
formalno-prawny uregulowany. Monitoring środowiska uwarunkowany w określonym pozwoleniu zintegrowanym prowadzony był prawidłowo. Kalkulacje dot. opłat za korzystanie
ze środowiska naliczane są zgodnie z terminami.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
•

Gospodarstwo Rolne Janusz Przydrożny, Zamysłów 52, 67-407 Szlichtyngowa
Kontrola przeprowadzona została w dniu 31 sierpnia 2011 r.
Gospodarstwo zajmuje się prowadzeniem fermy bydła oraz trzody chlewnej. Obsada
zwierzęca gospodarstwa waha się w okolicach 600 sztuk bydła oraz 1300 sztuk trzody chlewnej. Wielkość gospodarstwa określona w DJP wynosi łącznie ok. 650 i jest zależna od aktualnego wieku znajdujących się tam zwierząt. Gospodarstwo Rolne Janusz Przydrożny prowadzi
swoją działalność na terenach będących własnością Pana Janusz Przydrożnego. Przedmiotem
kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzonej gospodarki odpadami. Stan formalnoprawny uregulowany. Ewidencja odpadów prowadzona prawidłowo.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

•

„Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień” Sp. z o.o., 67-400 Wschowa.
Dnia 1 sierpnia 2011 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną połączoną z wizją
lokalną na terenie Gospodarstwa Rolnego. 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.
Czynności pokontrolne – zarządzenie pokontrolne
Sankcje karne – mandat

•

„Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień” Sp. z o.o., 67-400 Wschowa –
ferma Jędrzychowice.
W dniach 14 listopada oraz 6 grudnia 2011 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną
połączoną z wizją lokalną na terenie Gospodarstwa Rolnego. Wykonując czynności sprawdzające ustalono, że nadmiar gnojowicy z podziemnych zbiorników na gnojowicę oraz wody
gnojowe przedostają się do sąsiedniego rowu melioracyjnego. Na polu należącym do kontrolowanego podmiotu wykryto zalegające odpady w postaci opon samochodowych, tworzyw
sztucznych, płyt eternitowych. Odpady te uprzątnięte zostały przez pracowników kontrolowanego podmiotu niezwłocznie po ich zlokalizowaniu. Ponadto w trakcie kontroli pobrano
próbki gruntu do analizy laboratoryjnej.
Czynności pokontrolne – odpowiedź do skarżącego, zarządzenie pokontrolne
Sankcje karne – pouczenie

•

Stena Recykling Sp. z o.o. Oddział Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 23, 67400 Wschowa.
Dnia 22 września 2011 r. kontrolę połączoną z pomiarami hałasu emitowanego do
środowiska z terenu zakładu. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani przekroczeń hałasu emitowanego do środowiska.
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•

Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Sp. j. , ul. Spokojna 1, 67-400
Wschowa
Kontrola (nieplanowa/problemowa) przeprowadzona w dniu 20.10.2010 r. dotyczyła
sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia suszenia ziaren z produkcji rolnej. W jej wyniku wydano zarządzenie pokontrolne obligujące przedsiębiorcę do uszczelnienia systemu odprowadzania
zanieczyszczeń z procesów sortowania i suszenia ziaren zbóż. Uzyskano odpowiedź o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego.

•

Zakład Handlu Opałem, Nawozami i Materiałami Budowlanymi, Franciszek
Opiela, ul. Kolejowa 5, 67-410 Sława
Kontrola (planowa/problemowa) przeprowadzona w dniach 19-28.07.2011 r. dotyczyły sprawdzenia wymogów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano
zarządzenia pokontrolnego. Kolejna kontrola (nieplanowa/problemowa) przeprowadzona w
dniu 23.12.2012 r. spowodowana była zgłaszanymi nieprawidłowościami na temat postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz wystawianymi zaświadczeniami. W jej
wyniku wydano zarządzenie pokontrolne obligujące do prowadzenia demontażu pojazdów
przyjętych przez kontrolowaną stację demontażu pojazdów wyłącznie na swoim terenie oraz
obligujące do nie przekazywania tychże pojazdów do nieuprawnionych podmiotów. Wydano
również decyzję wymierzającą karę pieniężną za przekazywanie przyjętych pojazdów wycofanych z eksploatacji do nieuprawnionego podmiotu prowadzącego ich demontaż

•

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/planowa) w dniu
14.04.2011 r. obejmowała swym zakresem sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji w aspekcie posiadanych uwarunkowań formalno¬prawnych (decyzji wydanych przez
GIOŚ w Warszawie).
Wydane zarządzenie pokontrolne obligowało Zakład do prowadzenia ostatecznego
odzysku odpadów wyłącznie w instalacjach, które określone zostały w decyzjach Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie na transgraniczne przemieszczanie odpadów
do Polski.

•

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.

•

Firma „Las-Serwis” Władysław Kowalczyk, Adam Dzięcioł, ul. Głogowska 33,
67-410 Sława
Kontrola problemowa planowa z zakresu nadzoru rynku. Kontrola przeprowadzona w
dniach 10.08.2011 i 24.08.2011.
Podczas czynności kontrolnych sprawdzano oznakowanie na urządzeniach, oraz analizowano dokumentację techniczną dotyczącą w/w urządzeń. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
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•

„Promarol-Plus” Sp. z o.o., Ciepielówek 2, 67-410 Sława
Kontrola problemowa planowa w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dot. redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach płynnych. Kontrola przeprowadzona w dniu 29.12.2011 r.
Na terenie Zakładu znajduje się kotłownia w której zlokalizowane są dwa kotły o łącznej mocy produkcyjnej 9,75 Mg pary/h. Kotły opalane są ciężkim olejem opałowym. Kotłownia służy celom produkcyjnym pary dla potrzeb produkcyjnych zakładu, a także jest źródłem zaopatrzenia zakładu w ciepło dla instalacji centralnego ogrzewania i potrzeb ciepłej wody użytkowej. Na terenie zakładu zlokalizowany jest zbiornik o pojemności 50 m3 w którym magazynowany jest ciężki olej opałowy (mazut).
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

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