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

I.

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

1. Informacje ogólne
Wg stanu na dzień 31.12.2007 r. 1), na terenie powiatu żarskiego prowadziło działalność ogółem 10329 podmiotów gospodarczych (na koniec 2006 r.: 10279), w tym m.in.:


774 podmioty w branży przemysłowej,



852 podmioty w branży budownictwo,



4111 podmiotów w branży handel i naprawy,



333 podmioty w branży: hotele i restauracje



556 podmiotów w branżach: transport, gospodarka magazynowa i łączność.
Pozostałe podmioty gospodarcze działają w branżach: obsługa nieruchomości i firm, po-

średnictwo finansowe, rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo.
1)

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

2. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska

W ewidencji zakładów kontrolowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, znajduje się 119 podmiotów gospodarczych z powiatu żarskiego.
W 2008 roku przeprowadzono 40 kontroli (w tym 2 z pomiarami emisji hałasu)
w 35 zakładach, w szczególności: 26 kontroli planowych i 14 kontroli nieplanowych.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie
środowiska, w 13 przypadkach wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące kontrolowane
podmioty do usunięcia uchybień oraz w 6 przypadkach pouczono odpowiedzialne za uchybienia osoby. Nałożono również 3 grzywny w postaci mandatu kredytowanego w wysokości 700

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

2

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE ŻARSKIM
(na tle wyników kontroli oraz badań monitoringowych wykonanych w 2008 r. i w latach wcześniejszych na obszarze województwa lubuskiego)

zł oraz wydano 1 decyzję wymierzającą biegnącą karę pieniężną oraz 1 decyzję wymierzającą
karę pieniężną za okres przekroczenia. Skierowano ponadto łącznie 5 wystąpień do: Marszałka Województwa Lubuskiego, Starosty Żarskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach. Ponadto złożono 1 zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Żarach.

Poniżej omówiono wyniki kontroli, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2008 r., wybranych podmiotów gospodarczych.

W roku 2008 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził cykl kontrolny dotyczący oceny stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych na dzień 31 grudnia 2007 r. dla aglomeracji ≥ 15000 RLM i tych, które nie zrealizowały zadań z KPOŚK do końca 2005 r., wraz z ustaleniem efektów ekologicznych.

AGLOMERACJA LUBSKO
W ramach ww. cyklu kontrolnego, w roku 2008 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze skontrolował Aglomerację Lubsko, która obejmuje tereny zlokalizowane w gminach: Lubsko oraz Jasień. Ponadto kontrolą objęto Miejską Oczyszczalnię
Ścieków w Lubsku, która jest operatorem oczyszczalni ścieków w Lubsku przewidzianej do
obsługi Aglomeracji Lubsko.
W zakresie zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja systemu kanalizacji” stwierdzono, że Aglomeracja Lubsko, w imieniu której działania prowadzi jako wiodąca gmina Lubsko, była na etapie opracowywania dokumentacji i pozyskiwania funduszy.
Analiza badań ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Lubsku wskazała, że spełnia
ona warunki ustalone w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzanie ścieków oraz parametry określone w dyrektywie 91/271/EWG.
•

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o., 68300 Lubsko, ul. XX-lecia 3
Kontrola Przedsiębiorstwa związana była z ogólnokrajowym cyklem kontrolnym skła-

dowisk odpadów komunalnych przeprowadzanym w oparciu o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010. W jej wyniku stwierdzone zostały następujące nieprawidłowości dotyczące eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubsku:
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Pozwolenie zintegrowane oraz decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
nie są zgodne w zakresie dotyczącym rodzajów odpadów dopuszczonych do składowania.



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



Do dnia kontroli nie wykonano oceny stateczności zboczy.



W 2007 r. pomiary jakości wód powierzchniowych wykonane były jednokrotnie w
I kwartale, zamiast z wymaganą częstotliwością co 3 miesiące.



Nie przekazano wyników monitoringu składowiska za II kwartał 2007 r. w terminie do
dnia 31 marca 2008 r.
Zastosowane zostały następujące działania pokontrolne:



pouczenie,



zarządzenie pokontrolne,



wystąpienie do Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – informacja
o wynikach kontroli.
UWAGA: Wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, wprowadziło obowiązek posiadania przez składowiska odpowiedniego wyposażenia. Oznacza to, że
dla dalszego funkcjonowania składowiska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. musi zastosować konkretne rozwiązania, które umożliwią
wyposażanie

składowiska

odpadów

w

Lubsku

w

niezbędną

infrastrukturę.

W związku z powyższym Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 13 sierpnia 2007 r. znak:
ŚR.II.JKoł.6618-4/07 zatwierdził program dostosowawczy dla przedmiotowego składowiska
w Lubsku.
•

CALESA, Lubsko
Firma „Calesa” zlokalizowana jest przy ul. Lubelskiej 7 w Lubsku. Zakład zajmuje się

produkcją szaf oraz obudów metalowych znajdujących zastosowanie w branży elektrotechnicznej, budowie maszyn i urządzeń, schodów ruchomych, wind oraz w branży recyklingowej.
Zakład podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wytwarzane odpady
stale są odbierane na podstawie umowy. W trakcie ostatniej kontroli WIOŚ przeprowadzonej
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w dniu 30.09.2008 r. stwierdzono nieprawidłowości w związku z prowadzeniem ewidencji
odpadów powstających na terenie zakładu. Wydano zarządzenie pokontrolne.
•

SEP sp. z o.o. w Lubsku
Specjalizuje się w montażu różnego rodzaju sterowników elektronicznych. Podzespoły

dostarczane są z Niemiec, gdzie wracają w postaci gotowych wyrobów (łącznie z powstałymi
brakami i odpadami). Produkcja bezściekowa i bezemisyjna.
Zarządzenie pokontrolne:
-

uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami,

-

sporządzić informację do opłat.

•

SALEX, Jasień
Firma „SALEX” zajmuje się wykończeniem mebli (obszywaniem stelaży drewnianych

produkowanych przez firmę „ZREMB” w Jasieniu. Zakład pobiera wodę z sieci wodociągowej, a ścieki odprowadza do zbiornika bezodpływowego. Odpady stałe gromadzone są w kontenerach metalowych i odbierane przez autoryzowane firmy. Ostania kontrola WIOŚ przeprowadzona w dniu 28.11.2008 r. nie wykazała żadnych uchybień w zakresie ochrony środowiska.

AGLOMERACJA ŻARY
W ramach cyklu kontrolnego związanego z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych skontrolowana została Aglomeracja Żary, która obejmuje tereny zlokalizowane w gminach: Żary o statusie miejskim oraz Żary o statusie wiejskim. Ponadto
kontrolą objęto Spółkę Wodno-Ściekową „Złota Struga” w Żarach, która jest operatorem
oczyszczalni ścieków w Żarach przewidzianej do obsługi Aglomeracji Żary. Kontrole miały
na celu ocenę stopnia realizacji zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej
na rozpatrywanym terenie, które zapisane zostały w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
W zakresie zadania „Budowa, rozbudowa, modernizacja systemu kanalizacji” stwierdzono, że Aglomeracja Żary, w imieniu której działania prowadzi jako wiodąca gmina Żary o
statusie miejskim, była na etapie opracowywania dokumentacji i pozyskiwania funduszy.
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Analiza badań ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Żarach wskazała,
że spełnia ona warunki ustalone w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzanie ścieków
oraz parametry określone w dyrektywie 91/271/EWG.
•

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” SA, ul. Bohaterów Getta 11, 68-200 Żary
Przedsiębiorstwu Komunalnemu „PEKOM” SA w Żarach wymierzona została kara

pieniężna za składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Żarach przy ul. Żurawiej niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) w ilości
6.390,09 Mg, stanowiącej naruszenie warunków decyzji Starosty Żarskiego z dnia 21 listopada 2002 r. znak: BO.II.7623/Żar/2/02, zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska,
w okresie od 21 maja 2007 r. do 24 października 2007 r. Termin płatności wymierzonej kary
pieniężnej odroczony został do dnia 31 grudnia 2007 r., decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2007 r. znak: WI.42741/07. Warunkiem odroczenia było zrealizowanie inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Żarach przy ul. Żurawiej, na podstawie decyzji Starosty Powiatu Żarskiego nr 374/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę istniejącej kwatery wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prac obejmował budowę kwatery składowej nr 2 spełniającej
wymogi techniczno-technologiczne oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, tj.
m.in. zbiornika na odcieki, kanalizacji ścieków sanitarnych i technologicznych, rurociągu
tłocznego i przepompowni ścieków, zbiornika przeciwpożarowego, stacji trafo, linii elektroenergetycznej sn, dodatkowych piezometrów oraz pasa zieleni izolującej.
Kontrola przeprowadzona w dniu 18 stycznia 2008 r. potwierdziła zrealizowanie ww.
inwestycji.
Dla przedmiotowego składowiska Przedsiębiorstwo uzyskało następujące decyzje:


pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części składowiska odpadów – decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach z dnia 25 czerwca 2007 r. znak:
PINB-7114/237/28/07,



pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów
obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej
pojemności ponad 25.000 ton – decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 17 sierpnia 2007r.
znak: ŚR.III.JDre.6618-06/07,



decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów – decyzja Wojewody
Lubuskiego z dnia 10 września 2007 r. znak: ŚR.II.AGro.6628-3/07.
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Wysokość środków własnych poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” SA w Żarach oraz środków pochodzących z kredytów przeznaczonych na ww. inwestycję (6.004.186,09 zł) przewyższyła wysokość nałożonej kary pieniężnej, związku z czym
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o umorzeniu przedmiotowej kary w całości.
Kolejna kontrola Przedsiębiorstwa związana była z ogólnokrajowym cyklem kontrolnym składowisk odpadów komunalnych przeprowadzanym w oparciu o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010. W jej wyniku stwierdzone zostały następujące nieprawidłowości dotyczące eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Żarach:


Posiadane przez Przedsiębiorstwo decyzje związane z eksploatacją składowiska nie są
zgodne w zakresie dotyczącym częstotliwości i zakresu prowadzonego monitoringu:
− w pozwoleniu zintegrowanym w ogóle nie określono zakresu wskaźników dla potrzeb
badania jakości wód podziemnych oraz odcieków, w związku z czym przedmiotowy
zakres monitoringu winien być zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków
prowadzenia monitoringu składowisk odpadów [Dz. U. nr 220 poz. 1858].
− zakres monitoringu określony w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, dotyczący jakości wód podziemnych jest niezgodny z określonym w ww.
rozporządzeniu; w wyszczególnieniu wskaźników przewidzianych do badania brak jest
przewodności elektrolitycznej właściwej oraz OWO. Zakres badań odcieku nie został
określony, w związku z czym należy przyjąć zakres monitoringu zgodnie z ww. rozporządzeniem.
− w pozwoleniu wodno-prawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, czyli w rozpatrywanym przypadku odcieków ze składowiska,
określono zakres badań i częstotliwość poboru prób. Jednakże warunki pozwolenia nie
są zgodne w omawianym zakresie z przedmiotowym rozporządzeniem; w wyszczególnieniu badanych parametrów nie ujęto: odczynu (pH), przewodności elektrolitycznej
właściwej, OWO oraz WWA, ponadto zgodnie z rozporządzeniem stężenia wszystkich
metali ciężkich w odciekach winny być mierzone z częstotliwością co 3 miesiące, a nie
2 razy w roku, jak to wskazano w ww. pozwoleniu w odniesieniu do: miedzi, ołowiu,
chromu+6 oraz cynku.
− w żadnej z ww. decyzji, jak również w pozwoleniu wodno-prawnym na długotrwałe
obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej na terenie składowiska i na odprowadzanie wód podziemnych do wód cieku Złota, nie określono zakresu badań jakości
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wód powierzchniowych (ciek Złota), pomimo takiego obowiązku wskazanego w
przedmiotowym rozporządzeniu; obowiązek prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych jest uzasadniony potencjalną możliwością oddziaływania na nie przez
omawiane składowisko.


Nieprzestrzegany był harmonogram zamykania kwatery nr 1 na składowisku określony
w decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.. znak: ŚR.II.AGro.6627-2/07
– zgoda na zamknięcie kwatery nr 1. Do dnia kontroli nie wykonano prac polegających na
wbudowaniu w stropowej partii odpadów na kwaterze nr 1, zaprojektowanego w projekcie
budowlanym rozbudowy składowiska, stropowego systemu drenów odgazowujących na
poziomie nr III wraz z rurociągiem zbiorczym wyprowadzonym do węzła zbiorczoredukcyjnego. Termin realizacji zadania upłynął w sierpniu 2008 r.



Zakład nie przestrzega wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu [Dz. U. nr 186 poz. 1553 z późniejszymi
zmianami]. Przyjmowane na składowisko odpady wytwarzane nieregularnie posiadały
podstawowe charakterystyki sporządzone jednokrotnie.



Do dnia kontroli nie wykonano oceny stateczności zboczy.



W pozwoleniu zintegrowanym nie określono częstotliwości pomiaru poziomów substancji
w powietrzu.



Do dnia kontroli nie wykonano pomiaru poziomów substancji w powietrzu.



Do dnia kontroli Przedsiębiorstwo nie pozyskało danych dotyczących wielkości opadu
atmosferycznego.



W roku 2007 nie wykonano pełnego zakresu badań wód podziemnych. W odniesieniu do
badań obowiązkowych zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym obejmował on jedynie odczyn (pH) oraz przewodność elektrolityczną właściwą. W stosunku do zakresu badań
określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska wykonano pomiar: odczynu (pH), ChZT i azotu amonowego. Nie wykonano pomiarów: OWO, WWA
oraz metali ciężkich.



W roku 2007 nie wykonano pełnego zakresu badań odcieków. W odniesieniu do badań
obowiązkowych określonych w pozwoleniu zintegrowanym oraz w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska badania obejmowały jedynie odczyn (pH) oraz
przewodność elektrolityczną właściwą. W odniesieniu do badań określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych badania wykonano jedynie w zakresie azotu amonowego. Nie wykonano pomiarów:
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ogólnego węgla organicznego (OWO), sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz metali ciężkich.


W żadnej z posiadanych przez Przedsiębiorstwo decyzji związanej z eksploatacją składowiska nie wskazano obowiązku badania jakości wód powierzchniowych, pomimo że taki
obowiązek wynikał z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w
sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
Zastosowane zostały następujące działania pokontrolne:



mandat karny,



zarządzenie pokontrolne,



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

•

„KOBRA” Sp. j. Teresa Olejnik, Mirosław Hamerliński, ul. Męczenników Oświęcimskich 1, 68-200 Żary
Kontrola przeprowadzona została na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowi-

ska w Warszawie. Miała ona na celu sprawdzenie przestrzegania przez Spółkę przepisów
ochrony środowiska, a w szczególności warunków decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie związanych z transgranicznym przemieszczaniem
odpadów. W wyniku kontroli nie stwierdzono występowania nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
•

„BOA” Sp. z o.o., ul. Męczenników Oświęcimskich 1, 68-200 Żary
Kontrola przeprowadzona została na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowi-

ska w Warszawie. Miała ona na celu sprawdzenie przestrzegania przez Spółkę przepisów
ochrony środowiska, a w szczególności warunków decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie związanych z transgranicznym przemieszczaniem
odpadów. W wyniku kontroli nie stwierdzono występowania nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
•

KRONOPOL Sp. z o.o., ul. Serbska 56, 68-200 Żary
Kontrola Spółki przeprowadzona w lutym 2008 r. miała na celu sprawdzenie stopnia

zaawansowania inwestycji polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków technologicznych z linii produkcji płyt MDF. W przedmiotowym rozwiązaniu przewidziano, że ście-
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ki deszczowe oczyszczane w oczyszczalni mechaniczno-chemicznej – w przypadku nie osiągania wymaganych standardów emisyjnych – będą przepompowywane do projektowanej
oczyszczalni biologicznej. Ścieki oczyszczone na przedmiotowej oczyszczalni wykorzystywane będą w procesach technologicznych zakładu. Kontrola potwierdziła realizację prac zgodnie
z przedłożonym w tut. Inspektoracie harmonogramem.
Drugą kontrolę zakładu przeprowadzono w dniach 18-19 grudnia 2008 r. Kontrola dotyczyła przestrzegania wymogów prawnych i technicznych w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. Podczas kontroli ustalono, że zakład realizuje w pełni zadania i
obowiązki ustalone w Prawie ochrony środowiska dotyczące zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W październiku 2007 r. zakład przeprowadził ćwiczenia sprawdzające Wewnętrznego Planu Operacyjnego oraz Zewnętrznego Planu Operacyjnego. Przeprowadzone ćwiczenia potwierdziły wysoki poziom gotowości służb zakładu do zwalczania skutków poważnej awarii przemysłowej. Stosowany system zabezpieczeń oraz ostrzegawczo-alarmowy daje gwarancje bezpieczeństwa dla osób zatrudnionych w zakładzie i
mieszkańców Żar.
•

OSM Żary
Spółdzielnia Mleczarska w Żarach prowadzi wyłącznie skup mleka. Na terenie bazy w

Żarach zainstalowane są urządzenia do magazynowania i schładzania mleka. Surowiec ten
dostarczany jest do innych spółdzielni zlokalizowanych głównie poza terenem naszego województwa.
W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie przestrzegania przepisów
ochrony środowiska.
•

„REIMPEX” Żary
Zakład specjalizuje się w wytwarzaniu metalowych urządzeń do transportu tafli szkła.

Stwierdzone uchybienia to: brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie gospodarki odpadami, nie uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
Wydano zarządzenie pokontrolne.
•

FLABEK, ul. Okrzei 104, 78-200 Żary
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w wyniku nadesłanej
skargi podjął czynności kontrolne celem wyjaśnienia przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez eksploatowaną w firmie FLABEK instalację grzewczą. W wyniku przeprowa-
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dzonej kontroli w dniu 9 września 2008 r. ustalono, że dla kontrolowanego urządzenia nie
istnieje wymóg uzyskania decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z póź. zm.) jak również brak podstaw do zgłoszenia instalacji do starostwa powiatowego w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga
zgłoszenia (Dz. U. z 2004 r. nr 283 poz. 2839).
Jednocześnie przekazano nadesłaną skargę Urzędowi Miejskiemu w Żarach w dniu
1.09.2008 r. do załatwienia według kompetencji w części dotyczącej zniszczenia drzewostanu (brzoza) w pobliżu wylotu komina suszarni firmy FLABEK (ul. Okrzei 104, 78-200 Żary).
•

LUSATIA S.A. w Żarach
Zakład zlokalizowany jest w Żarach przy ul. Strzelców 7. Firma Lusatia Noble Mode

S.A. zmieniła nazwę na Lusatia S.A, która następnie została podzielona na trzy oddzielne
Spółki:
-

Lusatia S.A. – dystrybucja marki Bugatti,

-

Odzieżówka Sp.zo. o. – produkcja,

-

Pasaż Łużycki Sp. zo. o. – właściciel terenu.
Zakład zajmuje się produkcją okryć wierzchnich damskich i męskich.
Podczas przeprowadzonej kontroli w dniach 21.10.2008 r oraz 4.11.2008 r. stwierdzo-

no, że Zakład nie przekazuje do Marszałka Województwa zbiorczego zestawienia danych o
rodzajach i ilości odpadów.
•

JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Sklep BIEDRONKA nr 2052 w Żarach
Kontrola dotyczyła skargi mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Artylerzystów

5 w Żarach na hałas pochodzący z wentylatora zamontowanego na ścianie sklepu Biedronka.
W dniu 4.12.2008 r. przeprowadzono pomiary hałasu. Zmierzone wartości wyniosły
odpowiednio, dla pory dnia 55,6 dB(A), a dla pory nocy 53,7 dB(A). Na podstawie przeprowadzonych pomiarów Starostwo Powiatowe w Żarach wydało decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. W kwietniu 2009 r. przeprowadzono kontrolny pomiar emisji hałasu do środowiska. Stwierdzone wartości były niższe od wartości określonych w decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu dla sklepu Biedronka nr 2052.
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•

Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn „SPOMASZ” S.A. w Żarach, ul. Okrzei
104
Kontrolę przeprowadzono w terminie 21.10.2008 r. – 17.11.2008 r.
Kontrola wykazała uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowi-

ska. Stwierdzono, że zakład nie wykonywał pomiarów emisji zanieczyszczeń, do których został zobowiązany w wydanym przez Starostwo Powiatowe w Żarach w dniu 25.01.2005 r.
pozwoleniu

na

wprowadzanie

gazów

i

pyłów

do

powietrza

(decyzja

znak:

BO.II.7644/7/04/05). Ponieważ instalacje wyciągowe malarni zakładowej nie są wyposażone
w punkty pomiarowe emisji, Inspektorat nie przeprowadził kontrolnych pomiarów emisji.
Kontrola wykazała również, że w 2007 r. zakład przekroczył dopuszczalną, roczną emisję ksylenu, toluenu, acetonu, izocyjanianów, trimetylobenzenu, epichlorydryny, tlenków azotu, tlenku węgla, alkoholu benzylowego i butylowego, a roczne zużycie materiałów malarskich w/w
okresie było ponad dwukrotnie wyższe od ilości będącej podstawą do wydania pozwolenia na
wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza.
Stwierdzono także, że zakład nie prowadził prawidłowo ewidencji wytwarzanych odpadów, część odpadów gromadził nieselektywnie oraz, że w okresie objętym kontrolą wytworzył większe ilości odpadów (o kodach: 08 01 11, 13 01 10, 16 01 07, 16 02 13, 16 06 01, 17
04 02) niż określone w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów wydane przez Starostwo Powiatowe w Żarach decyzją z dnia 20.04.2004 r. znak: BO.II.7623/16P/2004;
W związku z powyższym osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym, wydano
zarządzenie pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, a ponadto wystąpiono do
Starostwa Powiatowego w Żarach o zobowiązanie zakładu do wykonania punktów pomiarowych emisji oraz o egzekucję pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza w
zakresie wykonywania pomiarów przez zakład.
•

Stacja Paliw przy ul. Zielonogórskiej w Żarach
Kontrolę Stacji Paliw przy ul. Zielonogórskiej w Żarach stanowiącej własność firmy

Waldemar Wagner Stacje Paliw przeprowadzono w dniu 5 marca 2008 r. Kontrola dotyczyła
przestrzegania wymogów ochrony środowiska obowiązujących dla instalacji magazynowania i
dystrybucji paliw płynnych. Ustalono, że kontrolowana stacja została zmodernizowana i dostosowana do obowiązujących standardów technicznych na przełomie lat 2005/2006. W zakresie zaopatrzenia technicznego obiekt przyłączony jest do miejskiej infrastruktury technicznej.
Na ciągu kanalizacji technologicznej zainstalowano niezbędne urządzenia oczyszczające w
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postaci separatora koalescencyjnego. Stosowany system zabezpieczeń w obszarze przeładunku
paliw gwarantuje bezpieczeństwo dla środowiska gruntowo-wodnego terenu stacji paliw i terenów przyległych.
•

„MAGNAPLAST” Sieniawa Żarska
Producent rur i kształtek PCV i PP kanalizacyjnych. Nie stwierdzono uchybień.

•

Floor System Sp. z o.o., ul. Niepodległości 16, 68-200 Żary – zakład przetwarzania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Data przeprowadzenia ostatniej kontroli: 17 września 2008 r.
Kontrola planowa/problemowa
Dnia 31 października 2007 r. Wojewoda Lubuski cofnął decyzję na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu
odpadów w związku z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W
trakcie kontroli ustalono, że zakład nie złożył do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Dnia 23 września 2008 r. WIOŚ Zielona Góra wydał zarządzenie pokontrolne.
•

Mechanika Pojazdowa, Ryszard Ossowski, ul. Wybrzeżna 6, 68-200 Żary

Data przeprowadzenia ostatniej kontroli: 17 września 2008 r.
Kontrola interwencyjna
Zakład zajmuje się naprawą oraz lakierowaniem pojazdów samochodowych. W trakcie
kontroli ustalono, że zakład nie prowadzi ewidencji jakościowej i ilościowej wytwarzanych
odpadów, nie przedłożono do Starostwa Powiatowego informacji o wytwarzanych odpadach i
sposobach gospodarowania nimi, nie dokonano zgłoszenia instalacji do lakierowania lub malowania zużywającej mniej niż 1 Mg w ciągu roku wyrobów lakierowych.


Dnia 23 grudnia 2008 r. WIOŚ Zielona Góra wydał zarządzenie pokontrolne.



Dnia 23 grudnia 2008 r. WIOŚ Zielona Góra wystąpił do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli na terenie ww. zakładu (w związku
z brakiem zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych).


•

Dnia 23 grudnia 2008 r. WIOŚ Zielona Góra wystosował odpowiedź do skarżących.

POL-FERM Sp. z o.o. Łosice, 55-095 Mirków, Ferma Lutol
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Data przeprowadzenia ostatniej kontroli: 22 października 2008 r.
Kontrola planowa/problemowa
Ferma Trzody Chlewnej w Lutolu jest typową fermą reprodukcyjną, gdzie prowadzony
jest rozród i odchowywanie prosiąt do wagi 7–8 kg. Obsada stada kontrolowanej Fermy przekracza 750 sztuk macior zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca
2002 r. (Dz. u. Nr 122, poz. 1055) pkt. 6 uznawana jest ona za instalację mogącą powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości i zgodnie z art. 201, pkt. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wymaga uzyskania
pozwolenia zintegrowanego. Dnia 22 września 2005 r. Wojewoda Lubuski wydał decyzję
znak: ŚR.III.JKoł.6618-8/04, w której udzielił pozwolenia zintegrowanego dla kontrolowanej
instalacji służącej do chowu macior.
Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Brak prowadzenia monitoringu stanu jakości gleb
2. Brak pomiarów lustra wody w studniach
3. Brak przykrycia zbiorników magazynowania gnojowicy
4. Przekroczenia ilości prosiąt odsadzonych
5. Przekroczenia wartości wskaźników jakości ścieków powstałych w wyniku płukania filtrów SUW
Działania pokontrolne:

•



Mandat karny



Pouczenie



Zarządzenie pokontrolne

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „D.MAX” Mariusz Dziuba, ul. Wojska
Polskiego 3A/14, 68-208 Łęknica
Przeprowadzona w dniu 17.12.2008 r. kontrola Przedsiębiorstwa Produkcyjno Han-

dlowego „D.MAX” Mariusz Dziuba ul. Wojska Polskiego 3A/14, 68-208 Łęknica przez
przedstawicieli WIOŚ Zielona Góra miała na celu ustalenie okoliczności przewozu zużytych
akumulatorów z Polski do Niemiec. W jej wyniku potwierdzono jednocześnie wykonanie postanowienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (z dnia 13 października
2008 r., znak: DKR-440/21/2/08/MP), w którym powyższy podmiot został wezwany do zagospodarowania odpadów w postaci zużytych akumulatorów na terenie kraju. Wydano również
decyzję (z dnia 9.04.2009 r., znak: WI 4267-1/1/2009) nakładającą administracyjną karę pie-
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niężną w wysokości 90000 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z tytułu
wysyłki odpadów z Polski do Niemiec bez wymaganego zgłoszenia.
W chwili obecnej Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi
postępowanie w sprawie odwołania przedsiębiorstwa „D.MAX” Mariusz Dziuba w Łęknicy
od wskazywanej decyzji.
•

EKO RECYCLING Sp. z o.o., Brożek 20, 68-343 Brody
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na wniosek Głównego

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 12 maja 2008 r. dokonał kontroli
spółki EKO RECYCLING Sp. z o.o. w miejscowości Brożek. Jej ustalenia pozwoliły na
stwierdzenie międzynarodowego przemieszczenia odpadów z pominięciem uzyskania zgody
właściwego organu (tzn. GIOŚ w Warszawie).
W związku z powyższym wydano w dniu 5 czerwca 2008 r. zarządzenie pokontrolne
obligujące kontrolowanego przedsiębiorcę do przestrzegania przepisów Rozporządzenia
1013/2006 WE oraz postępowania z odpadami nielegalnie sprowadzonymi z zagranicy w sposób określony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Żarach o stwierdzonym czynie zabronionym na podstawie artykułu 183
§ 4 ustawy Kodeks Karny.
GIOŚ w Warszawie ostatecznie wezwał w/w przedsiębiorcę do wywiezienia
z powrotem (do Niemiec) odpadów w postaci pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub komunalnopodobnych.
•

ECOREVERSE Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10 a, 68-219 Tuplice
W związku z nadesłaną ze strony WIOŚ w Krakowie prośbą o przeprowadzenie kontroli w/w podmiotu tutejszy Inspektorat podjął stosowne czynności. W ich wyniku ustalono,
iż pod wskazywanym adresem od III kwartału 2007 roku nikt z przedstawicieli firmy nie
przebywał, w związku z czym zaplanowana kontrola na dzień 29.04.2008 r. nie była możliwa
do przeprowadzenia. O powyższych ustaleniach powiadomiono WIOŚ w Krakowie odrębnym pismem.

•

Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy
Kontrola instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlo-

kalizowanej w Łęknicy przeprowadzona została w IV kw. 2008 r. (28 listopada 2008 r.).
Obejmowała ona swym zakresem sprawdzenie konieczności posiadania przez przedmiotową
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instalację pozwolenia zintegrowanego. W trakcie przeprowadzanej kontroli stwierdzono, że
składowisko odpadów komunalnych przyjmuje odpady z terenu miasta Łęknica w ilości
mniejszej niż 10 ton na dobę (ok. 3 tony na dobę), a eksploatowane pole składowe posiada
pojemność mniejszą niż 25 tys. ton (ok. 19 tys. ton). W związku z powyższym instalacja została skreślona z listy instalacji podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego.

II.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu żarskiego – na podstawie
badań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonanych
na obszarze województwa lubuskiego

1. Wody powierzchniowe
Rzeki
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze kontynuuje wdrażanie
monitoringu wód uwzględniającego wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, poprzez realizację
programu Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w
latach 2007-2009 (wraz z aneksami), zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. W 2007 r. badania jakości wód rzek prowadzono ogółem w 47 punktach pomiarowo - kontrolnych (ppk). W 2008 r. ilość badanych ppk uległa zwiększeniu do 77 ppk - w
związku z przeprowadzoną weryfikacją sieci pomiarowej, zgodnie z nowymi wytycznymi. Z
powodu konieczności ograniczenia kosztów realizacji badań zmniejszono ich częstotliwość (w
wielu przypadkach do niezbędnego minimum tj. do 4 razy na rok). Ze względów ekonomicznych - podobnie, jak w poprzednich latach - w wielu punktach pomiarowych realizowano kilka celów monitoringowych.
Badania prowadzono w sieciach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń Ministra Środowiska określających sposoby
prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i ich oceny w powiązaniu z przeznaczeniem
wód . W szczególności - prowadzono badania wód przeznaczonych (zgodnie z wykazami
RZGW) do bytowania ryb w warunkach naturalnych.
W chwili obecnej brak końcowej oceny jakości wód głównych rzek na terenie województwa, w oparciu o wyniki badań wykonanych w 2008 r. - ze względu na zmianę podstawy
i metodyki oceny. Aktualnie podstawę oceny jakości wód stanowi rozporządzenie Ministra
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Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008).
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się porównując wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego. O klasyfikacji stanu ekologicznego wód decydują elementy jakości
biologicznej (tj.: fitoplankton, fitobentos, makrofity i makrobezkręgowce bentosowe), wspierane parametrami fizykochemicznymi i elementami hydromorfologicznymi. Stan chemiczny
wód określa się na podstawie analizy chemicznych wskaźników jakości wód charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym tzw.
substancji priorytetowych. Należą do nich między innymi niektóre metale ciężkie (kadm, nikiel, ołów i rtęć) i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).
W bieżącym roku prace związane z opracowaniem oceny stanu wód za 2008 r. (w układzie województw) realizowane są przez wykonawcę „zewnętrznego” (spoza Inspekcji) - na
zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Dotychczas - w tym samym trybie - została wykonana ocena stanu jednolitych części
wód oparta na wynikach badań z 2007 r. Wskazuje ona, iż na terenie województwa lubuskiego
większość rzek cechuje się złym stanem wód. Analizując jednak oddzielnie elementy składowe tej oceny można dostrzec, iż stan ekologiczny wód jest zróżnicowany: od dobrego, poprzez
umiarkowany, do słabego. W odniesieniu do stanu chemicznego natomiast można stwierdzić,
że kształtuje się on przeważnie na poziomie dobrym. Na obszarze województwa lubuskiego,
do rzek które osiągnęły (na niektórych odcinkach) ogólnie dobry stan wód można zaliczyć:
Nysę Łużycką, Bóbr oraz Drawę.
W granicach powiatu żarskiego, w latach 2007 - 2008 WIOŚ prowadził badania monitoringowe rzeki Nysy Łużyckiej – w ramach monitoringu wód granicznych i monitoringu operacyjnego wód zagrożonych nie osiągnięciem założonego celu ekologicznego (tj. dobrego stanu wód w 2015 r.) oraz rzeki Trzebna (dopływu Nysy Łużyckiej) – w ramach monitoringu
operacyjnego.
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Tabela 1 Zestawienie ppk zlokalizowanych na rzekach na terenie powiatu żarskiego
Lp
1
2
3
4
5
6

Nazwa jednolitej części wód

Nazwa ppk

Nysa Łużycka od Żareckiego Potoku do Żółtej Wody
Nysa Łużycka od Żółtej Wody do
Skrody
Nysa Łużycka od Skrody
do Chwaliszówki
Nysa Łużycka od Chwaliszówki do
EW Gubin
Nysa Łużycka
od Chwaliszówki do EW Gubin
Trzebna

Km rzeki 2007 r. 2008 r.

rz. Nysa Łużycka
w m. Sobolice
Rz. Nysa Łużycka powyżej
EW Przysieka
rz. Nysa Łużycka
powyżej m. Żarki Wlk.
rz. Nysa Łużycka powyżej
Zasiek
rz. Nysa Łużycka poniżej
Zasiek
rz. Trzebna – ujście
do Nysy Łużyckiej
(m. Kamienica)

108,0

x

x

90,4

-

x

75,0

x

x

55,0

x

-

45,0

x

-

2,6

-

x

Wg wyników badań wykonanych w 2007 r. (ocenionych na podstawie obowiązującego
rozporządzenia), w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych, spośród czterech badanych, wody Nysy Łużyckiej cechowały się umiarkowanym stanem ekologicznym oraz dobrym stanem
chemicznym, co powoduje iż stan jednolitych części wód, w których zlokalizowane są punkty
należy uznać za zły. Natomiast w dwóch punktach wody rzeki osiągnęły dobry stan zarówno
ekologiczny, jak i chemiczny, dając ogólny obraz dobrego stanu jednolitej części wód (tabela
2).
Tabela 2 Ocena stanu jednolitych części wód na terenie powiatu żarskiego w 2007 roku
Lp.

Nazwa
j.cz.w.

1.

Nysa Łużycka
od Żareckiego
Potoku do Żółtej
Wody

2.

Nysa Łużycka
od Skrody do
Chwaliszówki

3.

Nysa Łużycka
od Chwaliszówki do EW Gubin

Nazwa ppk
rz. Nysa
Łużycka
w m. Sobolice
rz. Nysa
Łużycka
powyżej m.
Żarki Wlk.

Elementy
biol.

III

I

rz. Nysa
Łużycka
powyżej
Zasiek

I

rz. Nysa
Łużycka
poniżej
Zasiek

I

Elementy
fizykochem.
przekraczają
wartości określone dla II klasy
jakości wód
przekraczają
wartości określone dla II klasy
jakości wód
II
(nie przekraczają
wartości określonych dla II klasy
jakości wód i
wartości granicznych określonych
dla dobrego stanu
wód)
II (j.w)
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Stan ekologiczny / Klasa
jakości wód

Stan
Stan
chemiczny j.cz.w.

umiarkowany

dobry

zły

umiarkowany

dobry

zły

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry
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W 2008 r. na terenie województwa lubuskiego prowadzono badania wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych (tzw. „monitoring rybny”) - w zakresie
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. (Dz. U.
nr 176 poz. 1455). Badania wykonywano z częstotliwością 1 x /m-c, w 25 ppk zlokalizowanych na rzekach w zlewni: Odry, Nysy Łużyckiej, Bobru, Warty i Noteci. Ocena wyników
ww. badań wskazuje, że żadna spośród ocenionych rzek nie spełnia w pełni wymogów określonych w ww. rozporządzeniu. Przekroczenia najczęściej dotyczą związków azotu i fosforu.
W żadnym z punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na terenie powiatu
żarskiego w 2008 r. nie prowadzono. monitoringu „rybnego”.
W 2008 r. wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wykonały pierwszą ocenę
zagrożenia wód rzek w Polsce tzw. „eutrofizacją komunalną ”. Na terenie województwa lubuskiego oceną objęto 97 ppk na rzekach badanych w latach 2004-2007, przy czym wskaźnikami
wziętymi pod uwagę przy ocenie były: chlorofil „a”, fitobentos, makrofity, tlen rozpuszczony,
BZT5, ogólny węgiel organiczny, różne formy azotu i fosfor ogólny. Analiza zgromadzonych
w bazach danych wyników potwierdziła eutrofizację w 74 (ok. 76 %) punktach poddanych
ocenie.
Ogólnie zły stan wód rzek na terenie województwa lubuskiego jest wynikiem presji
związanej przede wszystkim z odprowadzaniem do wód ścieków komunalnych i przemysłowych, a także z przedostawaniem się do wód zanieczyszczeń z tzw. źródeł przestrzennych,
którymi są spływy powierzchniowe z terenów rolniczych oraz zanieczyszczone opady atmosferyczne (wprowadzające do wód zanieczyszczenia z powietrza).
Ograniczenie presji związanej z odprowadzaniem do wód ścieków następuje głownie
w efekcie budowy wysokosprawnych oczyszczalni i modernizacji działających już urządzeń.
Aktualnie - w skali województwa - 65,2 % ludności ogółem korzysta z oczyszczalni ścieków.
59,1 % ścieków oczyszczanych jest w wysokosprawnych procesach, z podwyższonym usuwaniem biogenów (stanowiących substancje odpowiedzialne za eutrofizację wód).1)
Istotne znaczenie wśród podejmowanych działań na rzecz poprawy jakości wód ma
także rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zmierzająca do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy
wyposażeniem ludności w wodociągi i kanalizację, występujących bardzo wyraźnie zwłaszcza
na terenach wiejskich.
1)

Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2008, wyd. przez
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
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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 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 - poza klasowych. 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 rzek. 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 nieposiadających
prawidłowo rozwiązanej gospodarki ściekowej i odpadowej.
Większość wód jezior województwa lubuskiego charakteryzuje się zwiększoną lub wysoką odpornością na degradację (II kategorią). Warunki morfometryczne i typ zlewni tych
jezior przyczyniają się do ich ochrony przed oddziaływaniem antropogenicznym. Natomiast
blisko 30 % objętości wód jest mało odpornych na degradację. W wodach tych, nawet niewielkie zanieczyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany jakości ich
wód.
Na terenie powiatu żarskiego położone są 2 jeziora przepływowe (o łącznej powierzchni 56,9 ha), 4 odpływowe (o łącznej pow. 44,5 ha) i 5 jezior bezodpływowych (o łącznej powierzchni 12,4 ha).
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Tabela 3. Lista jezior położonych na terenie powiatu żarskiego

Lp. Nazwa jeziora

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Brody
Suchodół
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy

Nazwa
lokalna
Suche Doły
Strażackie
Przydrożne
Tymnica
Nerecznica
Broszów
Bagno I
Bagno II
Bagno III
Bagno IV

P
[ha]
50,6
31,7
6,9
6,6
6,3
3,6
2,6
1,5
1,4
1,3
1,3

Rodzaj
jeziora
przepływowe
odpływowe
bezodpływowe
odpływowe
przepływowe
odpływowe
odpływowe
bezodpływowe
bezodpływowe
bezodpływowe
bezodpływowe

Zlewnia

rz.Kolno
rz.Kolno
rz.Tymnica
rz.Tymnica
rz.Tymnica
rz.Tymnica
rz.Strąg Bystra
rz.Czernica
rz.Czernica
rz.Czernica
rz.Czernica

Gmina

Brody
Brody
Brody
Brody
Lubsko
Brody
Brody
Przewóz
Przewóz
Przewóz
Przewóz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na terenie powiatu
żarskiego prowadził jedynie badania stanu czystości jeziora Brody. Jezioro badano według
systemu "Oceny Jakości Jezior", opracowanego w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Pozostałe zbiorniki należą do jezior małych i płytkich. Są one zazwyczaj bogate w substancje biogenne i zalicza się je do jezior eutroficznych. Jeziora te wykorzystywane są lokalnie
do celów rekreacyjnych lub wędkarskiego połowu ryb
Jezioro Brody zajmuje powierzchnię 50,3 ha, objętość jego wód wynosi 251,5 tys. m3
(wg Atlasu Jezior Polski, Jańczak J., 1996 r.). Średnia głębokość wody wynosi tylko 0,5 m, a
głębokość maksymalna 0,8 m. Naturalne warunki morfometryczne jeziora - przede wszystkim
bardzo niewielka głębokość nadaje mu charakter stawu. Jezioro Brody ma bardzo niekorzystne warunki naturalne i jest bardzo podatne na wpływy zanieczyszczeń zewnętrznych, co wyraża się podatnością na degradację poza kategorią. Jezioro pod względem wskaźników fizyko
chemicznych i bakteriologicznych charakteryzuje się wodą niskiej jakości (III klasa czystości).
Oceniając jeziora powiatu żarskiego można stwierdzić, że charakteryzują się one wysoką podatnością na degradację i stąd wynika nie najlepsza jakość ich wód. Jeziora podlegają
oddziaływaniu zanieczyszczeń typu przestrzennego, na co wskazuje ich położenie. Niska
przezroczystość wód wynika z niewielkiej głębokości oraz znacznego zmącenia osadów przez
wiejące wiatry.
Aktualnie do jezior powiatu żarskiego nie są odprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł
punktowych. Zanieczyszczenia takie odprowadzane są natomiast w kilku miejscach do dopływów jezior. W okresie letnim dopływ zanieczyszczeń zarówno ze źródeł punktowych jak
i rozproszonych ulega zwiększeniu w wyniku znacznego obciążenia turystycznego jezior.
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Sprawą decydującą o przyszłości jakości wód jezior jest poprawa stanu czystości dopływających do nich wód powierzchniowych i podziemnych. W istniejących i projektowanych
oczyszczalniach należy zwrócić uwagę na doczyszczanie ścieków np.: przez filtrację przez
bariery biologiczne, czy stawy doczyszczające. Problemem dużej wagi są ścieki odprowadzane do ziemi z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych w strefie zlewni jezior.

2. Wody podziemne

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa lubuskiego stanowią ok. 4,8 %
zasobów całego kraju. Ich pobór zarówno dla celów produkcji jak i zaopatrzenia ludności
w wodę wykazuje tendencję spadkową. Powodem tego trendu jest nie tylko spadek produkcji,
ale przede wszystkim praktyka oszczędzania wody, zarówno przez indywidualnych odbiorców, jak i przez przemysł. Wiąże się to ponadto z wdrażaniem w przemyśle nowych technologii produkcji, które charakteryzują się z reguły ograniczeniem zużycia wody.
Na terenie powiatu żarskiego znajduje się obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) o nazwie Zbiornik Chocianów-Gozdnica (nr 315) objęty najwyższą ochroną.
Zbiornik ten znajduje się w południowej części powiatu i w jego granicach nie przeprowadzono badań w zakresie monitoringu krajowego w 2008 roku. W granicach powiatu znajduje się 5
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o numerach:
− w części centralnej – nr 68,
− w części zachodniej – nr 69,
− w części północno – zachodniej – nr 67,
− w części południowej – nr 88, oraz nr 90.
Województwo lubuskie objęte było w roku 2008 monitoringiem operacyjnym, który
prowadzony jest w celu ustalenia stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych
oraz w celu ustalenia długoterminowych tendencji wzrostowych stężenia wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych działaniami wynikającymi z działalności człowieka. Większość
badanych punktów monitoringowych zlokalizowana była w powiecie żarskim, krośnieńskim i
słubickim. W 2008 w ramach monitoringu krajowego operacyjnego na obszarze powiatu żarskiego przeprowadzono badania w 17 punktach pomiarowych. Kontrolowane były wody
wgłębne i wody gruntowe (płytkiego krążenia) o swobodnym zwierciadle wody położone poza
GZWP. Wyniki uzyskane z tych pomiarów wskazują, iż większość otworów cechuje się wo-
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dami II i III klasy. Najgorszą jakością, wody złej jakości (V klasa) cechowały się punkty
w miejscowościach Jasień (utwór numer 1833) oraz Dobrzyń (otwór numer 2308).
Podstawowym problemem jakości wód we wszystkich ujęciach są przekroczenia
wskaźników dla wód pitnych, co związane jest przekroczeniami dopuszczalnych stężeń manganu, żelaza, amoniaku, azotynów oraz przekroczeń dla wartości pH.
Część z tych zanieczyszczeń występuje najprawdopodobniej z powodu antropogenicznego zanieczyszczenia obszaru zasobowego ujęć (amoniak, azotyny), część jest wynikiem
intensywnego poboru wody (żelazo, mangan, twardość), część jest zapewne pochodzenia naturalnego (żelazo, mangan). Dość duże zmiany chemizmu wód w obszarze zasobowym widoczne są w punkcie 2335 – Mosty, 2336 – Przewóz, 1833 – Jasień oraz 2308 – Dobrzyń. Wydaje
się, iż jakość wód ujmowanych w tych ujęciach jest na tyle zła, że powinna być stale kontrolowana. Niewykluczona może być konieczność wyłączenia tych ujęć z użytkowania, gdyż
uzdatnianie wody ze względu na zawartość amoniaku czy twardość jest trudne i drogie.
Lokalizację punktów monitoringu operacyjnego wód podziemnych w 2008 roku przedstawiono na rysunku nr 1. Najważniejsze dane poszczególnych punktów pomiarowo – kontrolnych przedstawiono w tabeli 4.
W roku 2008 pod względem położenia średniego poziomu wód gruntowych na obszarze powiatu żarskiego zanotowano przynajmniej jeden punkt ze strefy stanów niskich. Pod
względem zagrożenia niżówką (suszą gruntową) na obszarze powiatu żarskiego zanotowano
punkty zagrożone pojawieniem się niżówki, natomiast pod względem położenia średniego
poziomu wód podziemnych o zwierciadle napiętym zanotowano przynajmniej jeden punkt ze
strefy stanów niskich.
Jedną z przyczyn zmian jakości w obrębie wód o dobrych i średnich walorach użytkowych są wahania poziomu wód gruntowych, a nawet tendencja obniżania się poziomu zwierciadła wody, związana z brakiem dostatecznej ilości opadów. Zmiany w położeniu zwierciadła
wody w warstwach wodonośnych powodują przeważnie wzmożony dopływ związków żelaza
i manganu do ujęć.
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Rys.1 Lokalizacja punktów monitoringu operacyjnego wód podziemnych w 2008 roku wraz z przypisanymi numerami otworów
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Tabela 4. Punkty pomiarowo - kontrolne monitoringu krajowego wód podziemnych zlokalizowane na
terenie powiatu żarskiego

Nr

Miejscowość

2578 Zasieki

Data
poboru

JCWPd Stratygrafia
Q

Wody
WG/Z

Przekroczone
wskaźniki dla wód
pitnych

Klasa
wody

G

Mn

I

Przekroczone Przekroczone
wskaźniki w
wskaźniki w
klasie IV
klasie V

2008-06-05

67

2578 Zasieki

2008-09-16

67

Q

G

Mn

I

2577 Biecz

2008-06-06

67

Q

G

FET,Mn

II

2577 Biecz
2335 Mosty
2335 Mosty

2008-09-17
2008-06-28
2008-09-25

67
67
67

Q
Tr
Tr

G
W
W

FET,Mn
FET,Mn,Tw_og,NH4
Mn,Tw_og,NH4

II
IV
IV

2336 Przewóz

2008-06-27

67

Q

G

FET,Mn,pH

IV

2336 Przewóz

2008-09-24

67

Q

G

FET,Mn,pH

1148 Glinka Górna

2008-06-05

68

Q

G

FET,Mn

1148 Glinka Górna

2008-09-17

68

Q

G

2580 Drzeniów

2008-06-06

68

Q

W

2580 Drzeniów

2008-09-16

68

Q

W

FET,Mn

III

1833 Jasień

2008-04-26

68

Q

G

FET,Mn,NO2

V

NO2,K

1833 Jasień

2008-09-25

68

Q

G

FET,Mn

IV

K

2581 Jasień

2008-06-13

68

Q

G

FET,Mn

II

2581 Jasień

2008-09-17

68

Q

G

FET,Mn

II

2584 Drożków

2008-06-06

68

Tr

W

FET,Mn

II

2584 Drożków

2008-09-18

68

Tr

W

FET,Mn

II

2583 Olbrachtów

2008-06-06

68

Q

W

FET,Mn,pH

III

pH

2583 Olbrachtów

NH4
NH4
pH

FET

IV

pH

FET

III

FET

FET,Mn

III

FET

FET,Mn

II
FET

2008-09-18

68

Q

W

pH

III

pH

2582 Mirostowice Dolne 2008-06-06

68

Q-Tr

G

pH

III

pH

2582 Mirostowice Dolne 2008-09-18

68

Q-Tr

G

pH

III

pH

2579 Rytwiny

2008-06-06

68

Q

W

FET,Mn

II

2579 Rytwiny

2008-09-16

68

Q

W

FET,Mn

II

2586 Czaple

2008-06-05

68

Q

G

FET,Mn,pH

III

pH

2586 Czaple

2008-09-18

68

Q

G

FET,Mn,pH

III

pH

2587 Przewoźniki

2008-06-05

68

Q

G

Mn,pH

III

pH

2587 Przewoźniki

2008-09-18

68

Q

G

Mn,pH

III

pH

2585 Olszyniec

2008-06-06

68

Tr

W

FET,Mn

II

2585 Olszyniec

2008-09-18

68

Tr

W

FET,Mn

II

2308 Dobrzyń
2308 Dobrzyń

2008-04-26
2008-09-24

88
88

Tr
Tr

W
W

FET,Mn,NO2,NH4
FET,Mn,pH

V
III

NH4,K
pH,FET

2307 Dobrzyń

2008-04-26

88

Q

G

FET,Mn,pH

III

pH

2307 Dobrzyń

2008-09-24

88

Q

G

FET,Mn,pH

III

pH

NO2

•

klasa czystości określona zgodnie z rozp. MŚ z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie … (Dz. U. Nr 143, poz. 896)

•

Objaśnienia:
Rodzaj wód podziemnych: G – gruntow,; W – wgłębne;
Stratygrafia: Q – czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd.
FET - żelazo ogólne, Mn - mangan, K - potas, pH - stężenie jonów wodorowych, NH4 - amonowy jon,
NO2-azotyny
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Wyniki badań monitoringu krajowego i regionalnego wód podziemnych województwa
lubuskiego udostępniane są na stronach internetowych WIOŚ Zielona Góra pod adresem:
www.zgora.pios.gov.pl (w zakładce: wyniki badań – wody podziemne).
Na terenie powiatu żarskiego prowadzone są również obserwacje stanu jakości wód
podziemnych w ramach monitoringu lokalnego. Sieci piezometrów zlokalizowane są między
innymi wokół składowisk odpadów komunalnych, składowisk przemysłowych, oczyszczalni
ścieków i innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych.

Składowisko Odpadów w Marszowie
Analiza przedstawionych wyników nie wskazuje na negatywne oddziaływanie składowiska na wody podziemne. Większość parametrów wód podziemnych zmienia się sezonowo
w różnym stopniu, związanym z naturalnym obiegiem wody w środowisku oraz obecnością
czynników antropopresji. Nie zanotowano przekroczeń wskaźników uznawanych za toksyczne
lub niebezpieczne. Stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych wartości dla wód II klasy dla
potasu, fosforanów i azotanów. Rekultywowane składowisko nie jest źródłem zanieczyszczeń.
Czynnikami determinującymi jakość wody są: zawartość azotanów i wartość pH w rejonie
rekultywowanego składowiska oraz zawartość fosforanów, azotanów i potasu w bezpośrednim
sąsiedztwie składowiska, co może być związane ze spływem nawozów mineralnych z terenów
rolniczych.

Składowisko Odpadów w Żarach
Analiza przedstawionych wyników wskazuje na negatywne oddziaływanie składowiska na wody podziemne. Badania wykazały, iż większość parametrów wód podziemnych na
terenie składowiska odpadów komunalnych w Żarach zmienia się sezonowo w niewielkim
stopniu oraz nie zanotowano w badanych wodach przekroczeń wskaźników uznawanych za
toksyczne lub niebezpieczne, jednak ujmowane wody napływające na teren składowiska jak i
część spływających można zaliczyć do IV klasy (wody niezadowalającej jakości). Szczególnie
niepokojący jest stan wód odpływających ze składowiska od strony południowej będących w
V klasie (wody złej jakości). Czynniki determinujące jakość wód to: wysoka mineralizacja
wód i związana z tym wysoka przewodność elektrolityczna, zawartość związków amonowych
i azotanów oraz wyjątkowo wysoka zawartość potasu. Nie notuje się wpływu wód odciekowych na jakość wód drenażowych. Nie zaobserwowano wyraźnego trendu zmian poszczególnych parametrów jakości wody podziemnej.
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Teren zakładu „KRONOPOL” Sp. z o.o.
Analiza przedstawionych wyników wskazuje na negatywne oddziaływanie Zakładu na
wody podziemne. Badania monitoringu lokalnego wskazują na wyraźne zanieczyszczenie wód
podziemnych związkami azotu. Takie wskaźniki jak azot amonowy, azot azotynowi i azot
azotanowy wykazywały znaczną zmienność. Jakość wód odpowiadała w większości wodom
IV klasy (wody niezadowalającej jakości) ze względu na, zawartość azotu amonowego, azotynowego, azotanowego, potasu oraz ze względu na odczyn. Sugeruje się wykonanie rozszerzonej analizy fizyko-chemicznej wody, celem obserwacji zmian dodatkowych wskaźników.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze po otrzymaniu
„Sprawozdania z badań monitoringu wód podziemnych na terenie zakładu KRONOPOL Sp.
z o.o. w Żarach w roku 2008” zwrócił się do zakładu KRONOPOL o przesłanie informacji
dotyczących przyczyn wysokiego poziomu zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie Zakładu, działań podjętych w celu likwidacji źródła lub źródeł zanieczyszczeń oraz działań podjętych lub planowanych w celu poprawy jakości wód podziemnych na terenie Zakładu.

Jak wskazują wyniki badań monitoringu lokalnego niektóre źródła zanieczyszczeń
wpływają na pogorszenie jakości wód podziemnych. W celu ochrony zasobów wodnych wód
podziemnych konieczne jest składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych wysypiskach i zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi z innych źródeł.

3. Imisja zanieczyszczeń powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2009 r.
kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w
2008 r. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego. Zgodnie z
ustawą Prawo ochrony środowiska obszar strefy odpowiada:


aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. mieszkańców,



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

Rys. 3. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń ozonu

Do oceny wykorzystano wyniki badań wykonanych w ramach Lubuskiej Sieci Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, na którą składa się 6 automatycznych stacji pomiarowych
imisji działających pod nadzorem WIOŚ i 13 stacji pomiarowych działających pod nadzorem
jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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Na terenie Żar w 2008 r. badania zanieczyszczenia powietrza prowadzone były przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Badania prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykonywano metodami manualnymi - w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i formaldehydu oraz automatyczno- manualnymi - z wykorzystaniem niskoprzepływowego pobornika pyłu - w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 i zanieczyszczeń (metali
ciężkich) zawartych w pyle.
W przeprowadzonej ocenie rocznej jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego uwzględniono dwie grupy kryteriów, ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia
ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.
Ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocena jakości powietrza wykonywana jest dla
takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył zawieszony w
powietrzu PM10, ozon, benzen oraz ołów, arsen, nikiel, kadm i benzo(α)piren w pyle zawieszonym PM10.
Ocena jakości powietrza wykonywana pod kątem ochrony roślin uwzględnia: ozon,
dwutlenek siarki i tlenki azotu.
Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stężeń ww.
zanieczyszczeń w poszczególnych strefach województwa lubuskiego. Uzyskane informacje
umożliwiły sklasyfikowanie stref w oparciu o przyjęte kryteria, tj.: dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. nr 47 poz.
281).
Klasyfikacja stref stanowi podstawę do podjęcia decyzji o zaplanowaniu i podjęciu
działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie, wskazując na ewentualną konieczność opracowania programu ochrony powietrza.
Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego na podstawie wyników
badań imisji wykonanych w 2008 r. - przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony
zdrowia - wykazała, iż w jednej strefie (powiatu grodzkiego - m. Gorzów Wlkp.) wystąpiła
zwiększona liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (stężenia średniego dobowego) pyłu
zawieszonego w powietrzu PM10. W tej samej strefie stwierdzono także przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 (42,5 µg/m3 przy S

dop

.= 40 µg/m3).

Z tego względu powiat ten wskazany został jako strefa, dla której - zgodnie z art. 91 ustawy
Prawo ochrony środowiska - wymagane jest sporządzenie programu ochrony powietrza.
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Należy dodać, że program ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. został
już opracowany przez Wojewodę Lubuskiego w 2007 r. w związku z wynikami wcześniejszych ocen jakości powietrza (za 2005 i 2006 rok) i jest obecnie wdrażany.
Należy również dodać, że wg oceny za 2008 r. na obszarze powiatu żarskiego, należącego do strefy żarsko-żagańskiej, nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne żadnego
z ocenianych zanieczyszczeń.
Z badań wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynika, że stężenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki w 2008 r. w Żarach występowały na poziomie znacznie poniżej obowiązujących norm. Stężenie dwutlenku siarki, dla którego określone jest 24-godzinne
stężenie dopuszczalne, kształtowało się w zakresie od 0,5 do 1,5 µg/m3, tj. 0,4 % – 1,2 % stężenia dopuszczalnego (S24h = 125 µg/m3). Średnioroczne stężenie dwutlenku azotu, wynosiło
12,0 µg/m3, co odpowiada 30 % wartości dopuszczalnej (Sr = 40 µg/m3 ).
Pomiary wykazały również, że średnioroczne stężenie formaldehydu w powietrzu wynosiło 3,1 µg/m3 i nie przekraczało wartości odniesienia (określonej na poziomie 4 µg/m3)
Poniżej dopuszczalnego poziomu kształtowało się także stężenie pyłu zawieszonego
w powietrzu, mierzonego jako pył drobnocząsteczkowy PM10 (o średnicy ziaren poniżej 10
µm). Stężenie średnioroczne pyłu PM10 wynosiło 21 µg/m3 i stanowiło ok. 53 % normy
(40 µg/m3). W ciągu roku - na stacji pomiarowej PSSE - stwierdzono zaledwie 7 przekroczeń
dobowego stężenia dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (S24 h = 50 µg/m3), wobec dopuszczalnej - określonej przepisami - liczby przekroczeń w roku wynoszącej 35. W 2008 r.
stężenia metali ciężkich zawartych w pyle zawieszonym PM10 kształtowały się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnego (określonego w odniesieniu do ołowiu) oraz poziomów docelowych (określonych w odniesieniu do arsenu, kadmu i niklu).
Tabela 5. Zestawienie wyników badań zawartości metali ciężkich w pyle zawieszonym PM10 wykonanych na stacji PSSE w Żarach w 2008 r.

Ołów

rok kalendarzowy

Poziom
dopuszczalny
substancji
w powietrzu
0,5 µg/m3

Arsen

rok kalendarzowy

-

6 ng/m3

1,14 ng/m3

Kadm

rok kalendarzowy

-

5 ng/m3

2,6 ng/m3

Nikiel

rok kalendarzowy

-

20 ng/m3

4,5 ng/m3

Nazwa
substancji

Okres uśredniania
wyników
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Poziom substancji
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żarsko-żagańskiej

-

0,03 µg/m3
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(na tle wyników kontroli oraz badań monitoringowych wykonanych w 2008 r. i w latach wcześniejszych na obszarze województwa lubuskiego)

Oprócz ww. metali ciężkich poziomy docelowe zostały określone także dla benzo(α)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz dla ozonu, dla którego określono dodatkowo poziomy celów długoterminowych (ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę
roślin).
Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za 2008 rok wykazała, że
(podobnie, jak w 2007 r.) w strefie miasto Zielona Góra i strefie nowosolsko – wschowskiej
stwierdzono niewielkie przekroczenia poziomu docelowego określonego dla benzo(α)pirenu
zawartego w pyle PM10. Stężenia średnioroczne benzo(α)pirenu wynosiły, odpowiednio
w strefie miasto Zielona Góra i strefie nowosolsko-wschowskiej: 1,73 ng/m3 i 1,33 ng/m3 przy wartości docelowej 1,0 ng/m3.
Ponadto, dokonując oceny stężeń ozonu w powietrzu, na obszarze strefy którą dla oceny stężeń ozonu stanowi całe województwo lubuskie, stwierdzono przekroczenia wartości
poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego ozonu w powietrzu, określonych dla
ze względu na zdrowie ludzi.
Ocena jakości powietrza według kryteriów określonych pod kątem ochrony roślin wykazała brak przekroczeń stężeń dopuszczalnych w odniesieniu do wszystkich ocenianych zanieczyszczeń na obszarze województwa lubuskiego. Jednakże (podobnie jak w przypadku
kryteriów ochrony zdrowia) stwierdzono przekroczenia poziomów: docelowego i celu długoterminowego - określonych dla ozonu w powietrzu.
Zgodnie z przytaczanym wcześniej art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dla
wszystkich stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów docelowych stężeń zanieczyszczeń, tak jak w przypadku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, winny być opracowane programy ochrony powietrza, mające na celu osiągnięcie ww. poziomów substancji
w powietrzu. Natomiast, osiągnięcie poziomów celów długoterminowych zawartości ozonu
w powietrzu (określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin), zgodnie
z ustawą Prawo ochrony środowiska, winno być jednym z celów wojewódzkiego programu
ochrony środowiska.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim dostępna jest w całości na
stronie internetowej Inspektoratu, pod adresem www.zgora.pios.gov.pl .

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