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VII. DZIA£ALNOŒÆ KONTROLNA

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia œcieków w Kostrzynie
(fot. Wojciech Jankowiak)
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Stan  œrodowiska w województwie lubuskim w 2007 roku

W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Œrodowiska w Zielonej Górze oraz Delegatury
w Gorzowie Wlkp. w 2007 r. znajdowa³o siê ³¹cznie 1512
podmiotów gospodarczych. W ci¹gu roku przeprowa-
dzono 487 kontroli u 477 podmiotów gospodarczych,
w tym: 32 kontrole kompleksowe, 405 kontroli proble-
mowych oraz 50 kontroli interwencyjnych. W 265
przypadkach (54,4 %) stwierdzono naruszenie wyma-
gañ przepisów ochrony œrodowiska i podjêto odpowie-
dnie dzia³ania pokontrolne.

Podobnie jak w latach ubieg³ych ujawniane nie-
prawid³owoœci dotyczy³y w najwiêkszym stopniu
gospodarki odpadowej. Najczêœciej stwierdzano brak
zezwoleñ na wytwarzanie, transport lub zbiórkê odpa-
dów niebezpiecznych, niedope³nienia obowi¹zku z³o¿enia
informacji o sposobie postêpowania z odpadami innymi
ni¿ niebezpieczne, niew³aœciwego prowadzenia iloœcio-
wej i jakoœciowej ewidencji odpadów powstaj¹cych na
terenie zak³adu oraz niedope³nienia obowi¹zków z za-
kresu ochrony œrodowiska ci¹¿¹cych na prowadz¹cych
instalacje, które wymagaj¹ uzyskania pozwolenia zinte-
growanego. Stwierdzano równie¿ nieprawid³owoœci
w zakresie gospodarki wodno-œciekowej (brak pozwo-
leñ wodno prawnych), emisji substancji do powietrza
(brak pozwoleñ na emisjê z instalacji technologicznych,
brak zg³oszeñ instalacji i nie przedk³adanie informacji
do naliczania op³at za korzystanie ze œrodowiska) oraz
przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu. Przepro-
wadzane kontrole kompleksowe i problemowe wykaza³y,
¿e w wielu z kontrolowanych zak³adów nieznane by³y
aktualne przepisy ochrony œrodowiska.

Kontrole z zakresu przestrzegania przepisów
ochrony œrodowiska realizowane w 2007 r. na obszarze
dzia³ania WIOŒ w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzo-
wie Wlkp. obejmowa³y 12 omówionych poni¿ej celów
kontrolnych.
I. Kontrole podmiotów prowadz¹cych recykling od-

padów opakowaniowych
W ramach przeprowadzanego cyklu na terenie

województwa lubuskiego przeprowadzono kontrole piê-
ciu podmiotów, w tym czterech recyklerów oraz jednego
poœrednika.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzo-
no, ¿e podmioty prowadz¹ce recykling odpadów
opakowaniowych, posiadaj¹  wa¿ne uregulowania for-
malno-prawne do prowadzenia dzia³alnoœci i w³aœciwie
prowadz¹ ewidencje przyjmowanych odpadów opako-
waniowych jak te¿ ewidencjê przekazywanych odpadów
do dalszego gospodarowania. Przedk³adaj¹ w ustawo-
wych terminach Marsza³kowi Województwa zbiorcze
zestawienie danych zgodnie z treœci¹ art. 37 ustawy o od-
padach.
II. Kontrole dzia³alnoœci w zakresie zbierania, trans-

portu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych

Kontrole w powy¿szym zakresie przeprowadzo-
no w dwóch gminach województwa lubuskiego, w Gminie
Œwiebodzin i Gminie Gorzów Wlkp.

Najczêœciej stwierdzonymi nieprawid³owoœciami
by³ brak u prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ tego

1. Bie¿¹ce i nowe zadania WIOŒ
typu odpowiednich  zezwoleñ wymaganych przepisami
ustawy o odpadach. Ponadto odpady sk³adowane by³y
na sk³adowiskach innych ni¿ wskazane w decyzjach – de-
cyduj¹c¹ rolê odgrywa³a tutaj cena odbioru odpadów.
Wykazano równie¿ nie sk³adanie Marsza³kowi Wojewódz-
twa Lubuskiego rocznych informacji dotycz¹cych
gospodarki odpadami. Jeden z kontrolowanych podmio-
tów gospodarczych posiada³ decyzje organów gminny
wydane na podstawie nieaktualnych przepisów.

Sytuacja w zakresie gospodarki odpadami komu-
nalnymi w ostatnich latach na terenie  sprawdzanych
gmin zdecydowanie siê poprawi³a. Coraz wiêcej przed-
siêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych posiada pro-
fesjonalny sprzêt, przygotowan¹ kadrê oraz wymagane
prawem zezwolenia.

Sk³adowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypi-
skach” na terenie kontrolowanych gmin staje siê coraz
rzadsze. Nasila siê natomiast problem „podrzucania” od-
padów do lasów, rowów lub na nie u¿ytkowane tereny,
w ma³ych iloœciach (kilka worków) lub pojedynczych sztu-
kach odpadów wielkogabarytowych (np. lodówki,
meble).

Zmieni³a siê forma organizacyjna podmiotów
œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie transportu odpadów ko-
munalnych. Sporadycznie s¹ to gminne jednostki
organizacyjne prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych na obszarze w³asnej gminy.
Najczêœciej us³ugi takie œwiadczone s¹ przez firmy, które
dzia³aj¹ na terenie kilku gmin lub nawet kilku woje-
wództw.
III. Kontrole instalacji wymagaj¹cych uzyskania po-

zwolenia zintegrowanego
Na terenie województwa lubuskiego na dzieñ

31 grudnia 2007 r. zlokalizowanych by³o ³¹cznie 80 in-
stalacji wymagaj¹cych uzyskania pozwolenia zintegro-
wanego, z czego dla 67 instalacji decyzje winien wydaæ
Wojewoda, a dla 13 instalacji Starosta.

W 2007 r. WIOŒ w Zielonej Górze i Delegatura
w Gorzowie Wlkp. przeprowadzi³y kontrolê 26 podmio-
tów, które znajdowa³y siê na liœcie wojewódzkiej instalacji
wymagaj¹cych uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przeprowadzone kontrole nie wykaza³y uchybieñ
w stosunku do 4 skontrolowanych instalacji. W 15 przy-
padkach wydano zarz¹dzenia pokontrolne. Podstawowe
nieprawid³owoœci dotyczy³y niewykonywania przez kon-
trolowane podmioty badañ monitoringowych (g³ównie
emisji ha³asu do œrodowiska), brak ewidencji wytwarza-
nych odpadów, nie przedk³adanie wyników pomiarów
monitoringowych do WIOŒ, nie przedk³adanie do Urzê-
du Marsza³kowskiego zbiorczego zestawienia danych
o rodzajach i iloœciach wytwarzanych odpadów oraz pro-
wadzenie niew³aœciwej eksploatacji instalacji.

W 7 przypadkach  wszczêto postêpowanie w zwi¹z-
ku z eksploatacj¹ instalacji bez wymaganego pozwolenia
zintegrowanego, a dla 6 z nich wydano decyzje wstrzy-
muj¹ce u¿ytkowanie instalacji.

IV. Kontrola podmiotów zajmuj¹cych siê gospodaro-
waniem zu¿ytymi bateriami i akumulatorami

Wed³ug  informacji uzyskanych w Urzêdzie Mar-
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sza³kowskim oraz danych posiadanych w WIOŒ ustalo-
no, ¿e na terenie województwa lubuskiego brak by³o
w 2007 roku przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w zakresie odzysku i recyklingu zu¿ytych baterii i aku-
mulatorów.

W ramach cyklu  kontrolnego przeprowadzono
kontrole w trzech gminach województwa. W jednej z gmin
(Kostrzyn n/Odr¹) zorganizowano system zbiórki zu¿y-
tych baterii i akumulatorów ma³ogabarytowych wy³¹cznie
w placówkach oœwiatowych. W pozosta³ych dwóch gmi-
nach nie zorganizowano systemu zbiórki ww. odpadów.

Cykl kontrolny gospodarowania zu¿ytymi bate-
riami i akumulatorami wykaza³, ¿e gminy nie przywi¹-
zuj¹ nale¿ytej wagi do problemu segregacji odpadów nie-
bezpiecznych, mog¹cych znaleŸæ siê w strumieniu
odpadów komunalnych i zagra¿aæ œrodowisku.
V. Kontrola rolników indywidualnych prowadz¹cych

intensywn¹ hodowlê oraz uprawy rolne pod k¹tem
zanieczyszczeñ pochodzenia rolniczego

W 2007 r. przeprowadzono kontrole w 18 gospo-
darstwach rolnych usytuowanych na terenie gmin
Wschowa i Szlichtyngowa. G³ównym celem cyklu kon-
trolnego by³o sprawdzenie sposobu u¿ytkowania
gruntów rolnych pod k¹tem ograniczenia odp³ywu azo-
tu ze Ÿróde³ rolniczych. Najczêœciej stwierdzane  uchy-
bienia w dzia³alnoœci rolników to brak: p³yty oborniko-
wej, planu nawo¿enia, bilansu azotu, analiz gleb, rejestru
dzia³añ agrotechnicznych oraz nie zapewnienie odpo-
wiedniej objêtoœci zbiorników do przetrzymywania
w okresie zimowym gnojowicy, nie uczestniczenie w szko-
leniach specjalistycznych.

Zarz¹dzeniami pokontrolnymi Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze
zobowi¹za³ w³aœcicieli gospodarstw rolnych do usuniê-
cia stwierdzonych uchybieñ.
VI. Kontrole w zakresie spe³niania wymagañ przez wy-

roby wprowadzane do obrotu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska

w Zielonej Górze przeprowadzi³ w 2007 r. ³¹cznie 31
kontroli w zakresie nadzoru rynku, w tym 6 u sprze-
dawców opakowañ i 25 u sprzedawców urz¹dzeñ.
Kontrol¹ objêci zostali sprzedawcy hurtowi i detaliczni,
importerzy oraz 1 upowa¿niony przedstawiciel produ-
centa.

£¹cznie skontrolowano 103 wyroby, w tym 20 opa-
kowañ i 83 urz¹dzenia u¿ywane na zewn¹trz pomie-
szczeñ, emituj¹ce ha³as do œrodowiska.

Jedyn¹ kontrolowan¹ przez WIOŒ w Zielonej Gó-
rze grup¹ opakowañ by³y opakowania wykonane
z tworzyw sztucznych. Kontroli poddano 35 urz¹dzeñ
podlegaj¹cych ograniczeniu emisji ha³asu i 48 urz¹dzeñ
podlegaj¹cych tylko oznaczeniu gwarantowanego pozio-
mu mocy akustycznej.

Kontrol¹ oznakowania objête zosta³y wszystkie wy-
roby, tj. 20 opakowañ i 83 urz¹dzenia. Analizie doku-
mentacji poddano 83 urz¹dzenia u¿ywane na zewn¹trz
pomieszczeñ.

Kontrole opakowañ i urz¹dzeñ wykaza³y niepra-
wid³owoœci, które dotyczy³y g³ównie deklaracji zgodnoœci
wystawionych dla kontrolowanych urz¹dzeñ oraz w kil-
ku przypadkach oznakowania wyrobów.

W 2007 r. przeprowadzonych zosta³o dodatkowo
7 kontroli wyjaœniaj¹cych u 4 podmiotów, na wnioski in-

nych wojewódzkich inspektoratów ochrony œrodowiska,
dotycz¹ce urz¹dzeñ wprowadzonych do obrotu, co do
których istnia³y podejrzenia, ¿e nie spe³niaj¹ zasadniczych
wymagañ.

Spoœród wszystkich przeprowadzonych w 2007 r.
kontroli ¿adna nie zakoñczy³a siê stwierdzeniem nie spe³-
niania przez kontrolowane wyroby zasadniczych
wymagañ. Podczas przeprowadzonych w 2007 r. kon-
troli nie wyst¹pi³y przes³anki do przeprowadzania badañ
wyrobów. W czasie trwania kontroli podmioty, u których
stwierdzono nieprawid³owoœci, zobowi¹za³y siê do uzu-
pe³nienia braków wystêpuj¹cych w dokumentacji
(deklaracjach zgodnoœci).
VII. Kontrole stacji demonta¿u pojazdów wycofanych

z eksploatacji
Dokonuj¹cy siê w ostatnich latach w Polsce szybki

rozwój motoryzacji poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ prowa-
dzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodz¹cymi
z eksploatacji i z³omowania pojazdów. Przeprowadzone
analizy rynku samochodów u¿ywanych wskazuj¹, i¿ prak-
tycznie w okresie ca³ego roku na terenie naszego kraju
wycofywanych jest oko³o 1 miliona samochodów. Ka¿dy
z nich posiada w swoich instalacjach i wyposa¿eniu oleje,
p³yny i smary, które z uwagi na swoje w³aœciwoœci kwali-
fikuj¹ siê do substancji niebezpiecznych stanowi¹cych,
w razie niekontrolowanego przedostania siê do gruntu
lub wód, potencjalne zagro¿enie dla œrodowiska. Nie-
kontrolowane wycieki p³ynów eksploatacyjnych z samo-
chodów wycofanych z eksploatacji mog¹ powodowaæ nie-
odwracaln¹ degradacjê œrodowiska. Równie istotne jest
prawid³owe zagospodarowanie innych elementów wy-
posa¿enia wyeksploatowanych pojazdów. Zu¿yte opony,
elementy tapicerki, czêœci z plastiku mog¹ byæ wykorzy-
stane w sposób nieprawid³owy np. w celach opa³owych,
prowadz¹c do zanieczyszczenia atmosfery.

W zwi¹zku z powy¿szym ka¿dy pojazd wycofany
z u¿ytkowania powinien zostaæ przekazany do przepro-
wadzenia operacji z³omowania w uprawnionej do tego
stacji demonta¿u pojazdów, która odpowiada wymogom
okreœlonym w ustawie o recyklingu pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz. 2002
z póŸn. zm.). Stacja musi równie¿ spe³niaæ kryteria okre-
œlone rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz.
1206)  w sprawie minimalnych wymagañ dla stacji de-
monta¿u oraz sposobu demonta¿u pojazdów wycofanych
z eksploatacji.

Oznacza to, i¿ uprawnione podmioty gospodar-
cze prowadz¹ce demonta¿ pojazdów s¹ zobowi¹zane do
wype³niania rygorystycznych wymagañ dotycz¹cych
ochrony œrodowiska, jak równie¿ prowadzenia szczegó-
³owej dokumentacji przyjmowanych pojazdów. Teren
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ w zakresie z³omowania po-
jazdów musi byæ utwardzony (szczelna powierzchnia)
i wyposa¿ony w instalacje odwadniaj¹ce z zamontowa-
nym separatorem substancji ropopochodnych, co sta-
nowiæ ma zabezpieczenie przed przenikaniem szkodli-
wych substancji do œrodowiska gruntowo-wodnego.
Odpowiednie wymogi ekologiczne musz¹ byæ równie¿
spe³niane przez hale, gdzie samochody poddawane s¹
operacji demonta¿u. Koniecznym jest ich wyposa¿enie
w specjalistyczny sprzêt taki jak: prasy, wysysarki do p³y-
nów, odpowiednie pojemniki do niektórych rodzajów
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odpadów, elektronarzêdzia itp.,
A. Stacje demonta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji

W 2007 r. kontrol¹ objêtych zosta³o 21 przedsiê-
biorców prowadz¹cych stacje demonta¿u pojazdów,
wycofanych z eksploatacji (PWE). Wiêkszoœæ ze skontro-
lowanych stacji demonta¿u pojazdów prowadzi³a
dzia³alnoœæ dodatkow¹, zwi¹zan¹ ze skupem z³omu, po-
moc¹ drogow¹, us³ugami transportowymi lub mechanik¹
pojazdow¹.

Na 21 skontrolowanych stacji demonta¿u PWE
wszystkie posiada³y uregulowan¹ stronê formalno-
prawn¹ w zakresie gospodarki odpadami, tj. aktualne
pozwolenia (decyzje) wojewody na wytwarzanie odpa-
dów z uwzglêdnieniem prowadzenia dzia³alnoœci w za-
kresie odzysku, zbierania i transportu odpadów. Prze-
prowadzone w 2007 roku kontrole wykaza³y jednak, ¿e
spoœród wszystkich kontrolowanych stacji demonta¿u 16
nie przestrzega³o warunków posiadanych decyzji w za-
kresie gospodarki odpadami. Nieprawid³owoœci
dotyczy³y g³ównie prowadzonej iloœciowej i jakoœciowej
ewidencji wytwarzanych i zbieranych odpadów (brak
pe³nej ewidencji odpadów, niepoprawnie wype³nianie
kart ewidencji i kart przekazania odpadów, brak kart
ewidencji, itp.).

Stacje demonta¿u pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji wyposa¿one by³y wprawdzie  w niezbêdny sprzêt
przeznaczony do demonta¿u pojazdów ale spoœród
wszystkich skontrolowanych stacji, ¿adna nie posiada³a
wprowadzonego certyfikowanego systemu zarz¹dzania
œrodowiskowego.

Spoœród 21 skontrolowanych stacji demonta¿u po-
jazdów 15 nie spe³nia³o minimalnych wymagañ,
okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych
wymagañ dla stacji demonta¿u oraz sposobu demonta-
¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.  z 2005r.,
Nr 143, poz. 1206 z póŸn. zm.).

W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nie-
prawid³owoœci zak³ady pouczone zosta³y o ci¹¿¹cych na
nich obowi¹zkach oraz o konsekwencjach ich nieprze-
strzegania. Zarz¹dzeniami pokontrolnym Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze zo-
bowi¹za³ podmioty prowadz¹ce stacje demonta¿u do
usuniêcia stwierdzonych uchybieñ. Kopie wydawanych
przez tut. Inspektorat zarz¹dzeñ pokontrolnych prze-
sy³ane by³y na bie¿¹co do Lubuskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
B. Przedsiêbiorcy, którzy wyst¹pili z wnioskiem o uzy-
skanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

W 2007 r. skontrolowano 3 podmioty, które wy-
st¹pi³y do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem
o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
w zwi¹zku z prowadzeniem demonta¿u pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji. Spoœród 3 skontrolowanych stacji
demonta¿u jedna spe³nia³a minimalne wymagania okre-
œlone w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wyma-
gañ dla stacji demonta¿u oraz sposobu demonta¿u
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 143, poz. 1206 z póŸn. zm.). Pozosta³e dwie firmy nie
spe³nia³y minimalnych wymagañ i Wojewoda Lubuski
po otrzymaniu opinii tut. Inspektoratu odmówi³ wyda-
nia pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

C. Podmioty nie umieszczone w wykazie wojewody,
a podejrzane o prowadzenie demonta¿u pojazdów

W 2007 r. Inspektorat skontrolowa³ 2 podmioty
podejrzane o prowadzenie nielegalnej stacji demonta¿u
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Analiza dokumen-
tacji jednej z firm wykaza³a brak uregulowanej strony
formalno-prawnej w zakresie gospodarki odpadami.
W czasie  oglêdzin terenu drugiej firmy nie stwierdzo-
no prowadzenia demonta¿u pojazdów. Oglêdziny
wykaza³y obecnoœæ nieznacznych iloœci odpadów w miej-
scu na ten cel nie przeznaczonym.

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli niepra-
wid³owoœci w³aœciciele podmiotów gospodarczych zostali
pouczeni o spoczywaj¹cych na nim obowi¹zkach wyni-
kaj¹cych z przepisów ochrony œrodowiska oraz
o konsekwencjach ich nieprzestrzegania.

Zarz¹dzeniem pokontrolnym zostali zobowi¹za-
ni do usuniêcia stwierdzonych uchybieñ.
D. Punkty zbierania pojazdów

Na terenie województwa lubuskiego w 2007 r.
skontrolowano 2 punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Dodatkowym profilem dzia³alnoœci firm
by³a m.in.: pomoc drogowa, parking, transport ciê¿aro-
wy, sprzeda¿ z³omu i wynajem maszyn i urz¹dzeñ.

Punkty zbierania pojazdów posiada³y uregulowa-
ny stan formalno-prawny w zakresie zbierania odpadów,
tj. posiada³y decyzje Starosty, udzielaj¹ce pozwolenia na
zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jeden
z przedsiêbiorców nie posiada³ uregulowanego stanu
formalno-prawnego w zakresie gospodarowania odpa-
dami, powstaj¹cymi w wyniku prowadzonej dodatkowej
dzia³alnoœci gospodarczej.

Przeprowadzone przez tut. Inspektorat kontrole
obu punktów zbierania PWE wykaza³y, ¿e nie spe³niaj¹
one wszystkich wymagañ okreœlonych w rozporz¹dze-
niu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 paŸdziernika
2005 r. w sprawie wymagañ dla punktów zbierania po-
jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 214, poz. 1806, z póŸn. zm.). Niespe³nienie mini-
malnych wymagañ spowodowane by³o brakiem systemu
odprowadzania œcieków przemys³owych i brakiem se-
paratora substancji ropopochodnych.

W obu przypadkach tut. Inspektorat poinformo-
wa³ odpowiedniego Starostê o niespe³nieniu przez
punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji mi-
nimalnych wymagañ. Starosta w obu przypadkach cofn¹³
pozwolenia na zbieranie pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji.
VIII. Kontrole podmiotów zajmuj¹cych siê

zbiórk¹ i utylizacj¹ sprzêtu elektryczne-
go i elektronicznego

Dokonuj¹cy siê w ostatnich latach w Polsce szybki
rozwój gospodarczy jest przyczyn¹ wyraŸnego wzrostu
iloœci sprzêtu RTV i AGD w polskich gospodarstwach
domowych. Poci¹ga to za sob¹ koniecznoœæ prowadze-
nia racjonalnej gospodarki odpadami zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.

Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny obejmuje
szerok¹ gamê powszechnie wykorzystywanych przez nas
produktów. Znajduj¹ce siê w jego podzespo³ach substan-
cje tj. metale ciê¿kie (rtêæ, o³ów, kadm i chrom), zwi¹zki
chlorowcowe (CFC, PCB, PCV oraz bromowane sub-
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stancje przeciwpalne) mog¹ powodowaæ powa¿ne pro-
blemy œrodowiskowe. Wiele z tych substancji po
uwolnieniu do œrodowiska mo¿e mieæ dzia³anie toksycz-
ne i stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska i zdrowia ludzi.

13 lutego 2003 r. wesz³a w ¿ycie Dyrektywa WEEE
2002/96/EC w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego wskazuj¹ca na koniecznoœæ prowadze-
nia spójnej dla wszystkich krajów UE polityki gospo-
darowania odpadami pochodz¹cymi ze zu¿ytego sprzê-
tu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa zobo-
wi¹zuje pañstwa Unii Europejskiej do wprowadzenia sto-
sownych ustaw, które zobowi¹zuj¹ producentów sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego do pokrywania kosztów
zbierania, przetwarzania, odzysku i przyjaznego dla œro-
dowiska usuwania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego. W dniu 29 lipca 2005 r. w Polsce wpro-
wadzona zosta³a ustawa o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495),
która da³a podstawy prawne do stworzenia systemu zbie-
rania elektrycznych i elektronicznych odpadów oraz
bezpiecznego dla œrodowiska ich przetwarzania, odzy-
sku surowców i materia³ów oraz recyklingu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w Zielonej Górze przeprowadzi³ w 2007 r. ³¹cznie 20
kontroli u 19 podmiotów posiadaj¹cych decyzje Woje-
wody Lubuskiego na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
przetwarzania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektro-
nicznego.

Spoœród 19 skontrolowanych zak³adów przetwa-
rzania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego,
16 do dnia rozpoczêcia kontroli nie rozpoczê³o dzia³al-
noœci zwi¹zanej z przetwarzaniem sprzêtu.

Wœród tych podmiotów wszystkie wpisane by³y
do rejestru przedsiêbiorców i organizacji odzysku pro-
wadzonym przez G³ówny Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w Warszawie i posiada³y decyzje Wojewody
Lubuskiego na prowadzenie dzia³alnoœci zwi¹zanej
z przetwarzaniem zu¿ytego sprzêtu, zgodnie z art. 48
i art. 92 ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elek-
tronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 z póŸn.
zm.).

Jeden z kontrolowanych w 2007 r. podmiotów
prowadzi³ instalacjê – zak³ad przetwarzania, w miejscu
innym ni¿ wskazanym w decyzji wojewody na wytwarza-
nie odpadów z uwzglêdnieniem dzia³alnoœci w zakresie
odzysku, zbierania i transportu odpadów. Natomiast 12
zak³adów nie by³o w pe³ni dostosowanych technicznie
lub organizacyjnie do prowadzenia dzia³alnoœci w zakre-
sie przetwarzania zu¿ytego sprzêtu.

Najczêœciej wystêpuj¹c¹ nieprawid³owoœci¹ pod-
czas kontroli zak³adów przetwarzania by³ brak urz¹dzeñ
do usuwania wycieków, separatora cieczy oraz odstojni-
ka i odolejacza, pojemników na odpady i czêœci przezna-
czone do ponownego u¿ycia. Ponadto czêsto te¿ pod-
mioty nie przedk³ada³y G³ównemu Inspektorowi
Ochrony Œrodowiska w Warszawie kwartalnych sprawoz-
dañ o masie zebranego i przetworzonego sprzêtu.
W pojedynczych przypadkach stwierdzono tak¿e brak
szczelnego pod³o¿a i zadaszenia w miejscu magazyno-
wania sprzêtu, urz¹dzenia wa¿¹cego oraz urz¹dzeñ
zapewniaj¹cych oczyszczanie wód opadowych i roztopo-
wych. W jednym przypadku kontrolowany podmiot nie
prowadzi³ ewidencji odpadów, nie posiada³ œwiadectwa

kwalifikacji na wykonywanie dzia³alnoœci zwi¹zanej z sub-
stancjami kontrolowanymi i uregulowanego stanu
prawnego w zakresie gospodarki odpadami w nowym
miejscu prowadzenia instalacji.

W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nie-
prawid³owoœciach zak³ady poinformowane zosta³y o ci¹-
¿¹cych na nich obowi¹zkach oraz o konsekwencjach ich
nieprzestrzegania. Zarz¹dzeniami pokontrolnymi Wo-
jewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska w Zielonej
Górze zobowi¹za³ podmioty do usuniêcia stwierdzonych
uchybieñ. W jednym przedsiêbiorstwie wstrzymano pro-
wadzenie dzia³alnoœci do czasu uzyskania decyzji
w zakresie gospodarki odpadami,  w dwóch przypad-
kach Inspektorat wyst¹pi³ do Wojewody Lubuskiego
o cofniêcie pozwoleñ na wytwarzanie odpadów,
z uwzglêdnieniem prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie
odzysku i zbierania odpadów.
IX. Kontrole podmiotów uczestnicz¹cych w miêdzy-

narodowym obrocie odpadami
Kontrole podmiotów uczestnicz¹cych w miêdzy-

narodowym obrocie odpadami prowadzone by³y
w zwi¹zku z przes³anymi decyzjami G³ównego Inspek-
tora Ochrony Œrodowiska.  W 2007 r. przeprowadzone
zosta³y kontrole 5 podmiotów sprowadzaj¹cych odpady
na teren Polski.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwier-
dzono uchybieñ w przestrzrganiu przepisów z zakresu
ochrony œrodowiska, wykazano jednak w jednej firmie
wykaza³a jednak na  brak przygotowania logistycznego
na przyjêcie i przetworzenie odpadów do produkcji pa-
liwa alternatywnego. Negatywna opinia WIOŒ by³a jedn¹
z przyczyn odmowy wyra¿enia zgody na transport od-
padów na teren Polski.
X. Kontrole transgranicznego przemieszczania odpa-

dów
W 2007 r. przygotowano 3 akcje kontrolne w ra-

mach projektu IMPEL TFS "Europejskie akcje
inspekcyjne":
• w dniu 22.02.2007 r. (skontrolowano 4 transporty),
• w dniach 4 i 15.06.2007 r. (skontrolowano 26 trans-

portów),
• w dniu 4.10.2007 r. (skontrolowano 17 transportów

odpadów),
W przedmiotowych akcjach brali udzia³ funkcjo-

nariusze Stra¿y Granicznej, Inspekcji Transportu Dro-
gowego, Policji oraz Izby Celnej. Kontrole przeprowa-
dzono w wyznaczonych punktach kontrolnych na
autostradzie, na przejœciach granicznych w Olszynie oraz
Œwiecku.

£¹cznie w ramach akcji  zatrzymano 27 nielegal-
nych ³adunków odpadów. W wiêkszoœci przypadków by³a
to niesortowana odzie¿ wymieszana z obuwiem oraz zu-
¿yte, uszkodzone pojazdy, jak równie¿ odpady z³omu
stalowego. Ponadto odnotowano pojedyncze przypadki
transportu odpadów komunalnych, z³omu aluminiowe-
go oraz sprasowanych bel z zabrudzonych folii.  Wszystkie
nielegalne transporty zosta³y zawrócone do kraju wysy³-
ki. Krajem przeznaczenia zatrzymanych i zawróconych
odpadów by³a Polska.

W 2007 r. przeprowadzono 9 kontroli podmio-
tów w zakresie transgranicznego przemieszczania
odpadów, w tym 6 kontroli przeprowadzonych na wnio-
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sek GIOŒ. Jedna kontrola, w sprawie wydania zezwole-
nia na przywóz odpadów nie odby³a siê, poniewa¿ pod
wskazanym adresem nie by³a prowadzona ¿adna dzia-
³alnoœæ gospodarcza.

W przeprowadzonych kontrolach na terenie pod-
miotów gospodarczych nie stwierdzono naruszeñ
dotycz¹cych decyzji GIOŒ, stwierdzono natomiast 2 przy-
padki nielegalnego przemieszczania odpadów.
Transporty zosta³y zatrzymane w rejonie przejœcia gra-
nicznego w Olszynie celem przeprowadzenia stosownych
dzia³añ organów zwi¹zanych z transgranicznym prze-
mieszczaniem odpadów (s³u¿ba celna, inspekcja ochrony
œrodowiska oraz organy œcigania). W ka¿dym przypad-
ku na miejsce byli wzywani przedstawiciele WIOŒ Zielona
Góra celem dokonania oceny przewo¿onych materia-
³ów. W jednym przypadku wymierzono karê admini-
stracyjn¹ w wysokoœci 90 000 z³.
XI. Kontrole potencjalnych sprawców awarii

W zak³adach mog¹cych potencjalnie spowodowaæ
powa¿ne awarie wykonano 8 kontroli. Na zaplanowane
4 kontrole przestrzegania przepisów ustawy o substan-
cjach i preparatach chemicznych wykonano 6 kontroli.

Przedstawiciele WIOŒ brali ponadto udzia³ w kon-
trolach transportu materia³ów niebezpiecznych
organizowanych przez inne organy (Policjê, Inspekcjê
Transportu Drogowego, Stra¿ Graniczn¹). Przeprowa-
dzono równie¿ dwie wspólne kontrole ze Stra¿¹
Graniczn¹ i Inspekcj¹ Transportu Drogowego (w lutym
i paŸdzierniku) w zakresie transgranicznego przemiesz-
czania odpadów.

Ogó³em wydano 7 zarz¹dzeñ pokontrolnych obej-
muj¹cych 8 na³o¿onych obowi¹zków, w tym:
• 2 zarz¹dzenia pokontrolne w zak³adach o du¿ym ry-

zyku,
• 2 zarz¹dzenia pokontrolne w zak³adach o zwiêkszo-

nym rynku,
• 3 zarz¹dzenia w zak³adach z tytu³u ustawy o substan-

cjach i preparatach chemicznych.
Przeprowadzone kontrole i stwierdzone na ich

podstawie naruszenia dotyczy³y w szczególnoœci:
• niedope³nienia obowi¹zku zg³oszenia zak³adu jako za-

k³adu zwiêkszonego ryzyka powa¿nej awarii przemy-
s³owej,

• braku realizacji obowi¹zku opracowania programu za-
pobiegania powa¿nym awariom,

• zdezaktualizowania dokumentacji formalno-prawnej
dotycz¹cej funkcjonowania zak³adu du¿ego ryzyka po-
wstania powa¿nej awarii,

• zdezaktualizowania dokumentacji formalno-prawnej
dotycz¹cej funkcjonowania zak³adu zwiêkszonego ry-
zyka powa¿nej awarii,

• nie poinformowanie Inspektora do Spraw Substancji
i Preparatów Chemicznych o fakcie wprowadzania na
rynek preparatu niebezpiecznego,

• braku aktualizacji kart charakterystyk substancji nie-
bezpiecznych wprowadzanych na rynek; kontro-
lowane zak³ady na bie¿¹co kontaktowa³y siê z produ-
centami lub dystrybutorami preparatów, którzy
przysy³ali w trakcie kontroli zaktualizowane do obec-
nie obowi¹zuj¹cych przepisów karty charakterystyki.

Znacz¹c¹ poprawê odnotowano w zakresie stanu
technicznego eksploatowanych instalacji stwarzaj¹cych
ryzyko wyst¹pienia powa¿nej awarii.

W sprawach zwalczania powa¿nych awarii WIOŒ
wspó³dzia³a³ z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, organami ad-
ministracji rz¹dowej i samorz¹dowej, Policj¹, Pañstwow¹
Inspekcj¹ Sanitarn¹, Inspekcj¹ Transportu Drogowego,
organami Nadzoru Budowlanego. Miêdzy innymi przed-
stawiciele WIOŒ brali udzia³ æwiczeniach sprawdzaj¹cych
za³o¿enia wewnêtrznego planu operacyjno-ratownicze-
go w jednym z Zak³adów, æwiczeniach ratowniczych Odra
2007, których tematem  by³o „Usuwanie skutków wycie-
ku substancji ropopochodnych do rzeki Odry”.

Wspó³praca ze Stra¿¹ Graniczn¹ polega³a na wy-
mianie doœwiadczeñ w zakresie awarii i innych tzw.
miejscowych zdarzeñ, w tym na szkoleniu przez Inspek-
cjê pracowników Stra¿y Granicznej w zakresie przeciw-
dzia³ania transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.

W roku 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w Zielonej Górze zarejestrowa³ informacje
o wyst¹pieniu dwóch zdarzeñ posiadaj¹cych znamiona
awarii przemys³owych. Po¿ar obiektu hodowlanego i wy-
ciek produktów naftowych z terenu bazy paliw do wód
powierzchniowych.

W jednym z przypadków jego przyczyn¹ by³o
umyœlne dzia³anie cz³owieka zmierzaj¹ce do odniesienia
korzyœci materialnych. W drugim przypadku prawdo-
podobn¹ przyczyn¹ zdarzenia by³o zwarcie instalacji
elektrycznej powoduj¹ce po¿ar budynku inwentarskie-
go hodowli trzody chlewnej.

W przypadkach powa¿nych awarii WIOŒ w Zie-
lonej Górze realizuje okreœlone procedury zgodnie ze
„Szczegó³owymi Zasadami Postêpowania...” okreœlony-
mi przez GIOŒ we wrzeœniu 2007 roku oraz Zarz¹dze-
niem wewnêtrznym nr 17/2002 Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze . Zgodnie
z nimi przedstawiciele WIOŒ, po zg³oszeniu (najczêœciej
przez jednostki PSP) wyst¹pienia zdarzenia, uczestnicz¹
w akcji ratowniczej.
XII. Kontrole interwencyjne

W 2007 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze oraz Delegatury
WIOŒ w Gorzowie Wlkp. wp³ynê³o 75 wniosków o pod-
jêcie interwencji.

Dwadzieœcia piêæ spraw przekazano do za³atwie-
nia wed³ug w³aœciwoœci do innych organów i instytucji:
urzêdów miast i gmin, starostw powiatowych, powiato-
wych inspektorów sanitarnych i inspektorów nadzoru
budowlanego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przy-
rody.
• liczba kontroli – 50,
• liczba mandatów karnych – 10,
• liczba zarz¹dzeñ pokontrolnych – 29,
• liczba wydanych decyzji nak³adaj¹cych zobowi¹zania

niepieniê¿ne – 1.
Najliczniejsze grupy spraw zg³aszanych do WIOŒ

w 2007 r. dotyczy³y uci¹¿liwoœci ha³asowych (22 % ogó-
³u spraw), gospodarki odpadowej (22 %) i spraw ró¿nych
(21 %). W grupie spraw zwi¹zanych z uci¹¿liwym ha³a-
sem wystêpowa³y problemy zwi¹zane z g³oœn¹ prac¹
wentylatorów i klimatyzatorów oraz urz¹dzeñ techno-
logicznych charakterystycznych dla kontrolowanego
podmiotu np. stolarni, betoniarni, warsztatów mecha-
nicznych, itp. Wnioski zwi¹zane z gospodark¹ odpadow¹
dotyczy³y g³ównie niezgodnego z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami sposobu postêpowania z odpadami, a w
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Tab. VII.1.1.  Liczba kontroli i skontrolowanych podmiotów w województwie lubuskim w 2007 r.

szczególnoœci sk³adowania odpadów w miejscu na ten
cel nie przeznaczonym, niew³aœciwego sk³adowania obor-
nika i osadów œciekowych oraz zwi¹zane z tym uci¹¿li-
woœci zapachowe, a tak¿e zanieczyszczenie odpadami po-
wierzchni gruntu.

Sprawy ró¿ne dotyczy³y jednoczesnego negatyw-
nego oddzia³ywania na ró¿norodne komponenty
œrodowiska np. uci¹¿liwoœci ha³asowej agregatów ch³od-
niczych i uci¹¿liwoœci zapachowych z ubojni trzody
chlewnej, uci¹¿liwoœci ha³asowej oraz pylenia trocin
w trakcie wy³adunku i za³adunku drewna, wylewania
gnojowicy na pola i zwi¹zane z tym odory itp.

W grupie spraw zwi¹zanych z ochron¹ czystoœci
wód i gospodark¹ œciekow¹ zg³aszano g³ównie takie
uchybienia jak: przelewanie siê œcieków z bezodp³ywo-
wego zbiornika do gruntu, wylewanie zawartoœci becz-
kowozów do lasu, pod³¹czenia kanalizacji sanitarnej bu-
dynków mieszkalnych do kanalizacji deszczowej, odpro-
wadzanie nieczyszczonych œcieków do rowu melioracyj-
nego.

Tematyka zg³aszanych spraw z zakresu ochrony
powietrza dotyczy³a uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z eksplo-
atacj¹ kot³owni w drobnych zak³adach rzemieœlniczych
(piekarnie) i budynkach mieszkalnych oraz emisji py-
³ów ze stolarni.

Jednym z problemów najczêœciej wymienianych
we wnioskach o podjecie interwencji jest uci¹¿liwoœæ za-
pachowa. W wiêkszoœci zg³oszonych przypadków przy-
czyn¹ wystêpowania uci¹¿liwych odorów by³o niew³aœci-
we wykorzystywanie komunalnych osadów œciekowych
(5 przypadków), nieprawid³owe gromadzenie obornika
(3 przypadki) oraz w jednym przypadku emisja odorów
z ubojni trzody chlewnej. We wszystkich przypadkach
stwierdzono niew³aœciwe gromadzenie lub zagospoda-
rowanie tak specyficznych i z³owonnych „odpadów”.
Jedn¹ z przeszkód w skutecznym eliminowaniu tego typu
zjawisk jest brak uregulowañ formalno-prawnych pozwa-
laj¹cych na ocenê stopnia uci¹¿liwoœci odorów.

Opracowali:  Maria Staroñ,
Janusz Tylzon
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2. Przeciwdzia³anie powa¿nym awariom

Podstawowym aktem prawnym Pañstw Unii Eu-
ropejskiej w sprawie kontroli niebezpieczeñstwa
powa¿nych awarii zwi¹zanych z substancjami niebez-
piecznymi jest Dyrektywa Rady z dnia 9 grudnia 1996
r. nazywana Seveso. 16 grudnia 2003 r. zosta³a wydana
poprawka-uzupe³nienie do Dyrektywy Seveso II w po-
staci Dyrektywy 2003/105/EC. Jak wskazuje dodany
cz³on II Dyrektywa Seveso II zastêpuje oryginaln¹ Dy-
rektywê Seveso tj. Dyrektywê Rady 82/501/EEC z dnia
24 czerwca 1982 r.. Oryginaln¹ Dyrektywê Seveso 82/
501/EEC nazywa siê Dyrektyw¹ Seveso I. Dyrektywa
Seveso I wziê³a swoj¹ nazwê od w³oskiego miasta Seve-
so, które zosta³o dotkniête powa¿n¹ awari¹ z udzia³em
toksycznych dioksyn.

W 2007 roku w stanach magazynowych substan-
cji niebezpiecznych w zak³adach znajduj¹cych siê
w obszarze województwa lubuskiego podlegaj¹cych dy-
rektywie Seveso nie zasz³y istotne zmiany.

Rozpoczêto natomiast przygotowania do zmian
planowanych na 2008 r. W ostatnim kwartale 2007 r.
w Zak³adach W³ókien Chemicznych „Stilon” S.A.
w Gorzowie Wlkp. rozpoczêto usuwanie, z instalacji
wspomagaj¹cej proces polimeryzacji, niebezpiecznej sub-
stancji (wodziany hydrazyny). Ponadto, instalacja
amoniakalna nale¿¹ca pierwotnie do ZWCH „Stilon”
przesz³a we w³adanie Zak³adu Energoelektrycznego
„Energostil”             Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Podjête
dzia³ania spowoduj¹ w 2008 r. zmiany w klasyfikacji za-
k³adu ZWCH „Stilon” S.A. do grupy zak³adów
zwiêkszonego ryzyka. Natomiast przejêcie pod koniec
2007 r. instalacji amoniakalnej przez Zak³ad Energo-
elektryczny „Energostil” Sp. z o.o. zakwalifikowa³ ten
podmiot gospodarczy do zak³adów zwiêkszonego ryzy-
ka. Liczba zak³adów zaliczonych do tzw. III grupy
mog¹cych byæ potencjalnie przyczyn¹ powa¿nych awa-
rii, w stosunku do roku poprzedniego, nie zmieni³a siê.

Prowadzona przez Inspektorat Ochrony Œrodo-
wiska ewidencja zak³adów du¿ego i zwiêkszonego ryzyka
wyst¹pienia powa¿nej awarii, na koniec 2007 roku, obej-
mowa³a piêæ zak³adów du¿ego ryzyka (tzw. ZDR) i trzy
zak³ady zwiêkszonego ryzyka (tzw. ZZR) oraz piêæ za-
k³adów mog¹cych potencjalnie byæ przyczyn¹
powa¿nych awarii (tzw. III grupa).

Zak³ady du¿ego ryzyka
1. Rozlewnia Gazu P³ynnego Shell w Nowej Niedrzwi-

cy,
2. Rozlewnia Gazu P³ynnego w Kroœnie Odrzañskim,
3. Rockwool Polska w Cigacicach,
4. Kronopol ¯ary,
5. Zak³ady W³ókien Chemicznych "Stilon" S.A. w Go-

rzowie Wlkp. (w trakcie zmian klasyfikacji).

Zak³ady zwiêkszonego ryzyka
1. Zak³ad Energoelektryczny „Energostil” Sp. z o.o.

w Gorzowie Wlkp.,
2. Baza Magazynowa Paliw P³ynnych PKN Orlen

w Nowej Soli,
3. Rozlewnia Gazu P³ynnego w ¯aganiu.

Zak³ady nie zakwalifikowane do ¿adnej kategorii,
ale mog¹ce byæ przyczyn¹ awarii (III grupa)
1. PERN „PrzyjaŸñ” – ruroci¹g naftowy przebiegaj¹-

cy przez teren województwa,
2. Elektrociep³ownia Gorzów S.A. w Gorzowie Wlkp.,
3. Mleczarnia w Gorzowie Wlkp.
4. Lubuskie Zak³ady Drobiarskie ELDROB w Œwie-

bodzinie
5. NORDIS Ch³odnie Polskie Sp. z o.o. w Zielonej Gó-

rze.
Wszystkie zak³ady maj¹ uregulowan¹ stronê for-

malnoprawn¹ w zakresie powa¿nych awarii przemy-
s³owych. W 2007 roku na terenie wy¿ej wymienionych
zak³adów nie wyst¹pi³y awarie, w których uczestniczy³y-
by magazynowane substancje niebezpieczne. Obowi¹-
zkowe kontrole, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
w zak³adach du¿ego ryzyka s¹ prowadzone 1 raz w roku,
a w zak³adach zwiêkszonego ryzyka 1 raz na 2 lata. S¹ to
kontrole, które pracownicy Inspekcji przeprowadzaj¹
wspólnie z przedstawicielami Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej. Prowadzenie wspólnych kontroli jest jednym
z elementów realizacji porozumienia zawartego pomiê-
dzy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony
Œrodowiska w Zielonej Górze, a Lubuskim Wojewódz-
kim Komendantem Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Go-
rzowie Wlkp.

Liczba instalacji oraz iloœæ zmagazynowanych sub-
stancji niebezpiecznych w instalacjach znajduj¹cych siê
w pozosta³ych zak³adach nie wymienionych wy¿ej utrzy-
ma³a siê na poziomie roku poprzedniego.

Najwiêcej na terenie województwa lubuskiego jest
instalacji zawieraj¹cych amoniak (10 instalacji), w dru-
giej kolejnoœci kwas solny (5 instalacji), nastêpnie ropê
naftow¹ (4 instalacje) i œrodki pirotechniczne (1 instala-
cja).

Opracowali:  Tomasz Parada,
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