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Wstęp
Już po raz trzeci Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wspólnie
z Urzędem Miasta Zielona Góra prezentują Czytelnikom raport o stanie środowiska w naszym
pięknym mieście. Poprzednie raporty zostały wydane w 2000 i 2005 roku, zatem wliczając niniejszą
edycję można mówić o 5-letnim cyklu wydawniczym. Okres dzielący kolejne wydania raportu jest
już wystarczająco długi by można dokonywać analiz porównawczych i obserwować trendy zmian
w otaczającym nas środowisku.
Raporty o stanie środowiska w Zielonej Górze, wraz z podobnymi raportami i informacjami
o stanie środowiska publikowanymi cyklicznie, a dotyczącymi problematyki ochrony środowiska
na terenie gmin i powiatów, stanowią istotne uzupełnienie raportów omawiających stan środowiska
w województwie lubuskim. Wszystkie te publikacje stanowią znaczący element edukacji ekologicznej
społeczeństwa i informowania go o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony i poprawy stanu
środowiska, w którym żyjemy.
Ostatni okres obejmujący lata 2005-2010 jest szczególny ze względu na akcesję Polski do Unii
Europejskiej, z czym wiąże się wdrażanie europejskiego prawa ochrony środowiska (dyrektywy
i rozporządzenia) oraz absorpcja środków unijnych. Te z kolei umożliwiają realizację szeregu nowych,
kapitałochłonnych inwestycji proekologicznych, które w istotny sposób przyczyniają się do poprawy
stanu środowiska. Są to inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, ochrony
powietrza i powierzchni ziemi oraz ochrony przed hałasem. Dzięki takim właśnie inwestycjom
Zielona Góra może predestynować do miana miasta przyjaznego środowisku.
Przygotowując niniejsze wydanie raportu zachowano generalnie układ wypracowany w dwóch
poprzednich edycjach, zarówno pod względem struktury, jak i formy. Również szata graficzna
raportu pozostaje w podobnej jak wcześniej formie. Jest to wynikiem pozytywnego przyjęcia przez
Czytelników dwóch wcześniejszych wydań raportu.
Słowa podziękowań za współpracę kierujemy do pracowników różnych przedsiębiorstw
i instytucji, Autorów niektórych rozdziałów, przedstawicieli: Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Oddział we Wrocławiu, Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Regionalnego Centrum
Edukacji Ekologicznej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczególne słowa podziękowania za współpracę, dofinansowanie badań i częściowe sfinansowanie
edycji raportu należą się Władzom Miasta Zielona Góra i Pracownikom Urzędu Miasta. Nie może
zabraknąć także podziękowań dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze za wkład badawczy i merytoryczny w opracowanie oraz znaczny nakład pracy nad
redakcją raportu.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że przekazywany w ręce Czytelników raport „Stan środowiska
w Zielonej Górze w latach 2005-2010” stanowić będzie znaczące źródło informacji dla wszystkich
osób żywotnie zainteresowanych problematyką ochrony środowiska i ekologii w Winnym Grodzie,
a dzieci i młodzież skłoni do aktywnego włączenia się w różnorodne działania na rzecz propagowania
ekologicznego stylu życia i – w perspektywie – przyczyni się do dalszej poprawy stanu środowiska
w naszym mieście.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Prezydent Miasta Zielona Góra

Zbigniew Lewicki

Janusz Kubicki

Ratusz (fot. P. Susek)

1. Charakterystyka i kierunki rozwoju miasta
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1.1. Położenie
Zielona Góra to jedno z większych miast Środkowego Nadodrza położone w najwyższej, środkowej
części Wału Zielonogórskiego. Wał ten ma długość
około 30 km i obejmuje obszar o powierzchni około
240 km2 i wysokości maksymalnej 221 m npm. Rozciąga się on równoleżnikowo pomiędzy Pradoliną
Warszawsko-Berlińską a Pradoliną Głogowsko-Barucką.
Sieć hydrograficzna Zielonej Góry jest uboga, znajdują się tu niewielkie cieki wodne. Wododział dzieli
obszar miasta na dwie zlewnie: północną - Odry z dopływami Złotą Łączą i Gęśnikiem oraz południową –
Śląskiej Ochli (dopływ Odry) z dopływami: Pustelnik,
Dłubnia Wschodnia i Dłubnia Zachodnia. Zasilane są
one przez wody opadowe z terenu miasta poprzez spływy powierzchniowe i odpływy z kanalizacji deszczowej.

Zielona Góra zajmuje powierzchnię około 60 km2,
którą zamieszkuje blisko 120 tys. mieszkańców. Miasto otoczone jest pierścieniem lasów, które głęboko
wnikają w granice administracyjne zajmując 2741 ha
co stanowi 46 % powierzchni całego miasta. Pod
względem typów siedliskowych dominują bory świeże, w mniejszym stopniu lasy mieszane świeże. Zieleń
publiczna obejmująca parki, zieleńce, zieleń osiedlową i uliczną zajmuje 205 ha. Ciekawostką tutejszych
lasów jest występowanie ciepłolubnego kasztana jadalnego Castanea sativa, który dobrze się zaaklimatyzował zarówno w mieście (niektóre jego okazy uznane
są za pomniki przyrody), jak i w lasach otaczających
miasto.

Panorama Zielonej Góry (fot. U. Podgajna)

1.2. Kierunki rozwoju miasta
W Zielonej Górze najlepiej rozwinięty jest sektor
usługowo-handlowy. Miasto jest siedzibą kilku dużych i prężnie działających przedsiębiorstw w dziedzinie elektronicznej aparatury pomiarowej (w tym
producentów systemów informatycznych tworzących
nowe oprogramowania), przemysłu drzewnego oraz
wyrobów monopolowych.
Mając na uwadze potrzebę i konieczność stałego
pozyskiwania nowych inwestorów, a także nowych
lokalizacji dla istniejących przedsiębiorstw, w mieście
przygotowano i otworzono Strefę Aktywności Gospodarczej (SAG) o powierzchni 81 ha, w której Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomoniczna
zajmuje teren o powierzchni 36 ha. Na jej obszarze
zlokalizowany jest największy w Polsce i jeden z największych w Europie zakład produkcji drewnianej
architektury ogrodowej, a także zakłady branży opa8

kowaniowej, motoryzacyjnej, budowlanej, oświetleniowej i handlowej.
W 2010 r. powołana została spółka „Lubuski Park
Przemysłowo-Technologiczny” z siedzibą w Nowym
Kisielinie, której głównym założeniem jest wspieranie
innowacyjności regionu i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy oraz powiązanie gospodarki z edukacją. Głównymi udziałowcami w spółce
są: Miasto Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski,
Gmina Zielona Góra i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny ma
stać się wyznacznikiem rozwoju miasta i regionu, który przyciągnie inwestorów branży high-tech, a także
miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem, gdzie
przepływają innowacje i technologie. Założenia mają
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Uniwersytet Zielonogórski posiada w stałym
zarządzie Ogród Botaniczny, który został otwarty
w październiku 2007 r. Pierwszy ogród botaniczny
w obecnej lokalizacji powstał w 1925 r. Odbudowany
ogród zajmuje znacznie mniejszą powierzchnię niż
pierwotne założenie sprzed II wojny światowej. Na
części terenu przedwojennego ogrodu zbudowano
bowiem budynki szkolne. Do tego w ramach odbudowy ogrodu zbudowano dwa pawilony na cele techniczne i administracyjne. Wszystko zostało jednak odtworzone według pierwotnych założeń z 1925 r.
Na powierzchni 2,43 ha odtworzono m. in. oczko
wodne i alpinarium z roślinami górskimi charakterystycznymi dla Karkonoszy, nad rowami przerzucono
mostki. Ogród jest podzielony na
tzw. strefy roślinne, w których można podziwiać okazy z różnych kontynentów, ale też charakterystyczne
dla tutejszego regionu oraz rośliny
użytkowe, jak np. majeranek czy tymianek.
Drugim miejscem, gdzie można
podziwiać rośliny egzotyczne jest
Palmiarnia Zielonogórska, która
w latach 2007-2008 została gruntownie przebudowana. W PalmiarRektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego (fot. P. Susek) ni znajduje się blisko 200 gatunków roślin, a wśród nich największy
w
Polsce
daktylowiec
kanaryjski. W tym nowoczesnym
Uniwersytet Zielonogórski jest największą uczeloszklonym
kompleksie
botaniczno-restauracyjnym
nią publiczną w regionie, na której funkcjonuje 10
wydziałów, pracuje ponad 900 nauczycieli akademic- odbywa się wiele imprez kulturalnych i winiarskich.
kich (ogółem zatrudnia około 2000 pracowników), Z otwartego tarasu widokowego można podziwiać paa na 41 kierunkach studiuje ok. 17000 studentów. noramę Zielonej Góry. Na Winnym Wzgórzu znajduje
Mają oni możliwość kształcenia się w dziedzinach: się odtworzona winnica nawiązująca do dawnych rozhumanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ści- ległych plantacji, a u jej podnóża stoi rzeźba chłopca
ze źrebięciem, która zlokalizowana jest w geograficzsłych i technicznych oraz artystycznych.
nym środku miasta.
Zielona Góra, jest lubuską
stolicą wina. Pierwsze wzmianki
o okolicznych winnicach pochodzą
z 1314 r. Corocznie jesienią świętowane są Dni Zielonej Góry zwane
Winobraniem. Tradycja tego święta
sięga 1852 r. Święto miodu i wina
jest najważniejszą imprezą w naszym mieście. Podczas Winobrania
panowanie nad miastem przejmuje
Bachus, a cała impreza rozpoczyna
się korowodem z jego udziałem.
Miłośnikom czynnego spędzania czasu Zielona Góra oferuje
Centrum Rekreacyjno-Sportowe
wraz z halą widowiskowo-sportową
być realizowane poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, przedsiębiorców, realizację projektów unijnych oraz badania naukowe. Ponadto planowane jest
powstanie bazy materialnej, infrastrukturalnej i ekonomicznej, która posłuży do zakładania, rozwoju
i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw.
Na terenie Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego swoją siedzibę będą miały takie instytucje jak:
• Centrum Logistyczne,
• Centrum Technologii Informatycznych,
• Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii,
• Centrum Innowacji.

Ogród Botaniczny (fot. U. Podgajna)
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mieszczącą 6 tysięcy osób, z 5 tysiącami miejsc siedzących. Ten powstały w 2010 r. kompleks sportowo-wodny zawiera w sobie wiele elementów pozwalających
na aktywny wypoczynek, zarówno dla dorosłych jak
i dzieci. Salony masażu, SPA, sauny, solaria, restaura-

cje, kręgielnia oraz squash to tylko niektóre atrakcje.
Powstały aquapark jest jednym z największych takich
obiektów w Europie, dodatkowo znajduje się tu najdłuższa w Polsce – bo aż 210 metrowa zjeżdżalnia.

1.3. Inwestycje a środowisko
Zielona Góra znajduje się w czołówce miast wojewódzkich w zakresie przeznaczenia środków finansowych na inwestycje oraz w wykorzystaniu Funduszy
Unijnych.
Prowadzona jest rewitalizacja Parku Piastowskiego, która będzie obejmowała zagospodarowanie części Parku oraz terenu Lasku Miejskiego. Na
całym terenie objętym zagospodarowaniem Lasku
i Parku Piastowskiego zostały ustawione elementy
małej architektury oraz drogowskazy kamienne, zagospodarowano także istniejące polany (dużą i małą).
Ustawione zostały altanki, stoły piknikowe, ławki, wyznaczono dodatkowe miejsca zabaw dla dzieci.
W trakcie realizacji znajduje się obecnie budowa
trasy rowerowej „Zielona Strzała”, która będzie się łączyła z innymi ścieżkami istniejącymi już w mieście.
Prowadzona jest rewitalizacja starówki polegająca na czytelnym odtworzeniu przebiegu ulic i chodników uwzględniającym historyczne ukształtowanie.
Nawierzchnie ulic zostaną wykonane z kostki granitowej, a ciągi piesze z płyt granitowych płomieniowanych (antypoślizgowych). Relikty kamienic przy
Ratuszu na Starym Rynku zostaną udostępnione
mieszkańcom i turystom poprzez ich przykrycie taflą
szkła umieszczoną w powierzchni deptaka.
W dalszych planach przewiduje się rewitalizację
dawnej Doliny Luizy, w szczególności zbiornika Wagmostaw.
Dzięki przeprowadzonym inwestycjom drogowym, modernizacji nawierzchni i wybudowaniu rond
na kolizyjnych skrzyżowaniach nastąpiła poprawa
płynności ruchu, co wpłynęło korzystnie na klimat
akustyczny miasta i zmniejszenie się emisji spalin pochodzących z transportu drogowego.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” (fot. archiwum WIOŚ)
Niestety nie wszystkie inwestycje należą do proekologicznych, ale zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju są one niezbędne dla poprawy funkcjonalności miasta. Budowa drogi łączącej ul. Stefana
Wyszyńskiego z ul. Botaniczną przez Park Piastowski
wiązała się z koniecznością odciążenia w ruchu drogowym ul. Jaskółczej i Kożuchowskiej, które stanowiły
do tej pory jedyne drogi dojazdowe do centrum Zielonej Góry dla zmotoryzowanych z południowej części
miasta. Dla zmniejszenia uciążliwości hałasowej nowa
droga została wyposażona w ekrany akustyczne.
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zaspokaja
80 % potrzeb cieplnych miasta, a po połączeniu się
w 2009 r. z Zielonogórską Energetyką Cieplną Sp.
z o.o. jest właścicielem sieci ciepłowniczej, dystrybutorem i bezpośrednim dostawcą ciepła do odbiorców.
W Elektrociepłowni zainstalowany jest jeden z najnowocześniejszych w kraju Bloków Gazowo-Parowych
pracujących w kogeneracji, który produkuje energię
elektryczną i ciepło w skojarzeniu i zasilany jest gazem ziemnym ze złóż krajowych. Dysponuje on mocą
elektryczną 198 MWe oraz mocą cieplną 135 MWt.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe (fot. archiwum UM Zielona Góra)
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W 2012 r. Spółka całkowicie zrezygnuje ze spalania węgla, a istniejący Blok Węglowy zastąpiony zostanie kotłami wodnymi olejowo-gazowymi
o mocy 160 MWt oraz kotłem parowym o wydajności 9 Mg pary/h. Zrealizowanie projektu spowoduje
stworzenie najnowocześniejszego w Polsce systemu
ciepłowniczego spełniającego wszystkie najostrzejsze
standardy środowiskowe obowiązujące od 2016 r.
W latach 2009-2011 nastąpi przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego nowych obiektów, jak
też rozwój sieci cieplnej w Śródmieściu, co wpłynie
znacząco na ograniczenie tzw. „niskiej emisji” zanieczyszczeń powietrza w tym rejonie miasta.
Miasto zostało w 96 % skanalizowane, ścieki odprowadzane są do nowoczesnej technologicznie
oczyszczalni zlokalizowanej w Łężycy, położonej
w gminie Zielona Góra.

Istniejące składowisko odpadów (wraz z kompostownią) w Raculi zostanie wkrótce rozbudowane
o kolejną kwaterę, małą sortownię szkła i magazyn
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Woda w miejskiej sieci wodociągowej w ilości ok.
60 % pochodzi z ujęć wód podziemnych, a pozostała
dostarczana jest z ujęcia wody powierzchniowej na
rzece Obrzycy.
Podjęto działania w celu opracowania mapy akustycznej miasta Zielona Góra, dzięki której – w połączeniu z posiadaną ortofotomapą w wektorowym
modelu 3D – możliwe będzie określenie stref akustycznych poszczególnych rejonów miasta. Wykorzystanie mapy akustycznej przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania miasta pozwoli na
kształtowanie odpowiedniego klimatu akustycznego
terenów chronionych.
Urszula Podgajna
Urząd Miasta Zielona Góra
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2. Warunki klimatyczne i pogodowe
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czemu sprzyjał dość łagodny klimat okolicy. W XIX
i XX wieku tradycje te znacznie podupadły, jednakże
w ostatnich latach zauważalny jest renesans kultury
winiarskiej, co uwidacznia się w licznie organizowanych regionalnych imprezach kulturalno-rozrywkowych.
W udokumentowanych historycznie tradycjach uprawy
winorośli na Ziemi Zielonogórskiej dość często odnaleźć
można kronikarskie opisy pogodowe, będące odbiciem świadomego wykorzystania sprzyjających miejscowych warunków
klimatycznych przy uprawie
odpowiednio dobranych kultur
roślinnych.
Instrumentalne,
czyli wymierne pomiary meteorologiczne na terenie Zielonej Góry rozpoczęte zostały
z końcem 1877 r. (stacja niem.
Grünberg). Z niewielkimi przerwami pomiary kontynuowane
są do dnia dzisiejszego. Lokalizacja stacji w całym okresie
działalności ulegała wielokrotStacja meteorologiczna w Zielonej Górze (fot. W. Giel) nym zmianom, jednakże to nie
przeszkadza w stwierdzeniu,
cej oraz sposobu zagospodarowania i użytkowania że zielonogórska seria pomiarowo-obserwacyjna należy do najdłuższych na obszarze zachodniej Polski.
terenu przez jego mieszkańców.
Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizyczno- W obecnej lokalizacji pomiary meteorologiczne na
geograficzne Zielona Góra położona jest na północ- terenie Winnego Grodu prowadzone są nieprzerwanym skłonie Wzniesień Zielonogórskich w ich cen- nie od końca 1975 roku. Stacja została umiejscowiona
tralnej części, określanym jako Wał Zielonogórski. na obrzeżach miasta w jego południowo-wschodniej
W dległości około 5 km w kierunku północnym i pół- części (Osiedle Morelowe). Zachowanie wymaganocno-wschodnim rozpościera się szeroka dolina rze- nych standardów w zakresie lokalizacji stacji zapewki Odry, a od zachodu otoczenie stanowi Wysoczyzna nia reprezentatywność wykonywanych pomiarów
Czerwieńska. Od południa sąsiaduje obszar Obniże- i obserwacji meteorologicznych dla obszaru miasta
i jego najbliższej okolicy. Współrzędne stacji wynoszą:
nia Nowosolskiego [1].
Tereny, na których rozlokowane jest samo mia- γ – 51°56’N i λ – 15°32’E. Stacja położona jest na wysto stanowią liczne wzgórza i obniżenia, przez co ob- sokości 192 m npm [3-6, 9] (rys. 2-1).
W niniejszym rozdziale omówiono wyniki pomiaszar miejski jest dość silnie zróżnicowany hipsometrycznie. Peryferyjna, północno-wschodnia dzielnica rów i obserwacji prowadzonych w Zielonej Górze dla
miasta (Chynów), położona jest na wysokości około najbardziej aktualnego okresu (z lat 2005-2009) oraz
80 m. npm, a znajdujący się w południowo-zachod- średnich wieloletnich, w głównej mierze z lat 1971niej części obszar Wzgórz Piastowskich wznosi się na 2000, będącego okresem odniesienia do prowadzowysokość powyżej 200 m. npm, z kulminacją sięgającą nych porównań analizowanych parametrów klima210 m. npm (Jagodowe Wzgórze) [2]. Różnica wyso- tycznych.
Dokonana synteza pozwala na obiektywne spojkości względnych wynosi około 130 m. Taki charakter
morfologii plasuje Zieloną Górę w czołówce najbar- rzenie na warunki klimatyczne, w jakich przebywa
dziej „górzystych” miast w Polsce położonych poza i żyje lokalna społeczność Zielonej Góry. Z punktu
obszarem górskim. Blisko połowa obszaru miasta jest widzenia planowania i rozwoju gospodarczego miazalesiona, a pozostałe tereny zajmuje infrastruktura sta, wyniki mogą być pomocne przy podejmowaniu
urbanistyczno-przemysłowa z licznymi obiektami re- decyzji inwestycyjnych oraz opracowywaniu prograkreacyjnymi. Od średniowiecza region zielonogórski mów racjonalnego wykorzystania i gospodarowania
był obszarem powszechnie uprawianej tu winorośli, zasobami środowiska przyrodniczego regionu.

Podstawowym elementem środowiska przyrodniczego określonego regionu są warunki klimatyczne,
które uzależnione są od makroregionalnej rzeźby
terenu, ogólnej cyrkulacji atmosfery oraz sąsiedztwa
mórz i oceanów. Klimat jest z kolei determinantą stosunków wodno-glebowych, szaty roślinnej i zwierzę-
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Rys. 2-1. Lokalizacja stacji meteorologicznej IMGW na terenie Zielonej Góry

Ciśnienie atmosferyczne

Atmosfera ziemska swoim ciężarem stale napiera na skorupę Ziemi i na wszystkie ciała znajdujące
się na jej powierzchni, co wyrażane jest jako ciśnienie atmosferyczne. Jego oddziaływaniu podlegają
wszystkie organizmy żywe, w tym również człowiek.
W otaczającej atmosferze do wysokości około 10 km
przebiegają niemal wszystkie procesy fizyczne kształtujące pogodę odczuwalną przez każdego mieszkańca określonego regionu świata. Wielkość ciśnienia
uzależniona jest głównie od wysokości położenia nad
poziomem morza. W ujęciu wieloletnim roczna i miesięczna zmienność ciśnienia atmosferycznego nie wykazuje dużego zróżnicowania – inaczej jest natomiast
z krótkookresowymi dynamicznymi zmianami wartości ciśnienia, które to z kolei bywa niekiedy silnie
odczuwalne przez człowieka.
Średnie wieloletnie (1971-2000) roczne ciśnienie
atmosferyczne w Zielonej Górze na poziomie stacji
meteorologicznej wynosi 993,2 hPa (szczegółowa charakterystyka klimatyczna poszczególnych elementów
meteorologicznych dla okresu 30-letniego zamieszczona została w pracy [8]). W poszczególnych miesiącach roku wahania średniego ciśnienia atmosferycznego nie przekraczają 4 hPa. Najwyższe wartości
przypadają na okres miesięcy jesiennych i zimowych
(wrzesień - październik, styczeń - luty), gdy wzrasta

aktywność ośrodków niżowych, a najniższe na okres
wiosny i wczesnego lata z minimum w kwietniu (poniżej 991 hPa). W latach 2005-2009 (tab. 2.1) wartość
średniego rocznego ciśnienia atmosferycznego zbliżona była do wartości z porównywanego wielolecia
wynosząc 992,6 hPa. Najwyższe średnie miesięczne
ciśnienie wystąpiło we wrześniu i było nieco wyższe
od przeciętnego (995,5 hPa), natomiast minimum
przypadło na marzec – 988,2 hPa. Amplituda przekroczyła 7 hPa, co uznać należy za wielkość wysoką,
świadczącą o dużej dynamice zmian ciśnienia w analizowanym okresie. Zakres zmian średniego miesięcznego ciśnienia wieloletniego zawiera się w granicach od 978,9 hPa (XII 1981 r.) do 1006,1 hPa (XII
1972 r.). Analogiczne wartości miesięczne za minione
5-lecie wyniosły 980,6 hPa (III 2008 r.) i 1003,3 hPa
(I 2006 r.).
Istotne znaczenie dla społeczeństwa zamieszkującego określony obszar mają zmiany ciśnienia atmosferycznego w krótkich okresach czasu np. z dnia
na dzień lub w ciągu doby. Minimalne wieloletnie
średnie dobowe ciśnienie dla Zielonej Góry wyniosło
945,9 hPa (26 II 1989 r.), a maksimum 1022,1 hPa
(20 XII 1972 r.). Amplituda bezwzględna wyniosła
76,2 hPa. Odpowiednio, w latach 2005-2009 minimum wyniosło 959,6 hPa (23 III 2008 r.), maksi15
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mum 1022,6 hPa (23 I 2006 r.), a amplituda sięgnęła
63,0 hPa. W biometeorologii uznaje się, że zmiany
średniej dobowej wartości ciśnienia atmosferycznego
większe od 8 hPa są bardzo silnie odczuwane przez
człowieka, ponieważ wiążą się ze zmianami całego
kompleksu oddziaływań atmosferycznych. W tym
przypadku szczególnie narażone są osoby cierpiące
na dolegliwości związane z chorobami układu krążeniowego. Częstość takich zmian ciśnienia „z dnia na
dzień” w obu porównywanych okresach była zbliżona
– 13,7 % (1971-2000) i 12,4 % (2005-2009) przypadków. Wysokie „skoki” średniego dobowego ciśnienia

Usłonecznienie

Otaczająca glob ziemski atmosfera stanowi powłokę ochronną przed szkodliwym oddziaływaniem
promieniowania słonecznego. Jej przepuszczalność
świetlna powoduje jednak, że część światła słonecznego dociera do powierzchni Ziemi stając się ważnym
elementem bilansu cieplnego podłoża i jest niezbędna dla egzystencji jej biosfery. Ilość widzialnego światła słonecznego docierającego do powierzchni terenu
wyrażona w godzinach określana jest jako usłonecznienie. Bezpośredni wpływ na tę wielkość ma szerokość geograficzna i zachmurzenie.
W rejonie Zielonej Góry średnia wieloletnia suma
usłonecznienia wynosi nieco powyżej 1500 godzin.
Odchylenia rocznych sum usłonecznienia od wartości przeciętnej mogą sięgać około 20 %. W przebiegu
miesięcznym najwyższe sumy usłonecznienia przypadają na okres najdłuższych dni w roku oraz gdy
utrzymuje się niskie zachmurzenie – dominuje tu

Zachmurzenie

Percepcja otaczającego środowiska przez człowieka odnosi się głównie do odbioru bodźców termicznych oraz świetlnych. Zachmurzenie jest komponentem pogodowym silnie modyfikującym głównie
odbiór światła słonecznego. Jest ono także odpowiedzialne za wielkość usłonecznienia na określonym
obszarze, jego reżim termiczny, wilgotność powietrza
i opady. W okresie jesienno-zimowym, gdy występują

powietrza – powyżej 15 hPa – nie przekroczyły 2 %
przypadków w obu analizowanych okresach. Absolutnie minimalna wartość ciśnienia chwilowego wyniosła w 30-leciu 945,0 hPa (26 II 1989 r. w godz.
11.00-13.00 UTC – czas Greenwich), a maksymalna – 1023,7 hPa (20 XII 1972 r. o godz. 9.00 UTC).
Amplituda zmian sięgnęła w tym okresie 78,7 hPa.
Analogiczne wartości dla 5-lecia wyniosły: minimum
– 951,1 hPa (16 XII 2005 r. o godz. 13.00 UTC),
maksimum – 1023,6 hPa (23 I 2006 r. o godz. 10.00
UTC), zaś amplituda – 72,5 hPa.

wyraźnie miesiąc maj (214,4 godziny) oraz miesiące
letnie – lipiec i sierpień (powyżej 200 godzin). Najniższe wartości występują w okresie zimowym z minimum w grudniu (36,6 godziny). Najbardziej słoneczny był lipiec 1994 r. z sumą 328,0 godzin, natomiast
w listopadzie 1987 r. słońce świeciło zaledwie przez
11,2 godziny. We wszystkich latach okresu 2005-2009
(tab. 2.1) sumy roczne usłonecznienia były wyższe od
przeciętnego, przez co średnia suma roczna dla 5-lecia
wyniosła 1790,1 godziny, co świadczy o przeważającym typie pogody wyżowej. Rekordowo wysoka suma
wystąpiła w lipcu 2006 r., gdy usłonecznienie wyniosło 374,8 godziny (minimum 23,0 godziny w lutym
2009 r.). W latach 2005-2009, w okresie od kwietnia
do sierpnia, średnia miesięczna ilość docierającego
światła słonecznego przekraczała 200 godzin, a najwyższa suma przypadła na lipiec – 259,4 godziny.

krótkie dni, wielu ludzi cierpi na tzw. depresję świetlną – ocenia się, że dotyczy to około 1/5 społeczeństwa.
Podobnie jest w okresie letnim, gdy nadmiar światła
słonecznego staje się drażliwy i uciążliwy, potęgowany
przez występujące z reguły w tym czasie wysokie temperatury powietrza. W chłodnej porze roku, podczas
krótkiego dnia i przy wysokim stopniu zachmurzenia występuje odczucie szybkiego zapadania zmroku

(fot. P. Susek)
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i narastania ciemności. Przy niskich temperaturach,
w dniach wietrznych potęgują się stany apatii i depresji nie tylko u osób nadwrażliwych. W rejonie Zielonej Góry długość dnia zawiera się w granicach od

około 7 godzin i 45 minut do około 16 godzin i 45
minut. Różnica w długości trwania dnia w roku sięga
9 godzin.

Tab. 2.1. Charakterystyka wybranych elementów meteorologicznych dla Zielonej Góry w latach 2005-2009
I

II

III

994,3

992,1

988,2

55,7

51,0

106,4

5,8

6,3

5,5

2,8

1,8

2,8

12,2

14,4

9,6

0,1

0,4

3,5

15,1

16,0

18,6

-22,2

-11,4

-9,8

52,2

42,4

47,9

18,2

15,6

17,8

8,4

9,2

7,8

87

87

78

-

-

-

14,8

12,2

9,8

15

30

30

0,2

-

0,2

10,2

9,4

6,4

miesiące
ROK
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Średnie miesięczne ciśnienie atmosferyczne [hPa]
992,4 992,5 992,9 991,9 991,3 995,3 995,5 990,7 994,0 992,6
Średnie miesięczne sumy usłonecznienia [godz.]
219,9 246,9 252,2 259,4 223,4 176,8 107,0 55,6 35,8 1790,1
Średnie miesięczne zachmurzenie [oktanty]
4,1
4,6
4,8
4,5
4,7
4,1
5,0
5,9
6,4
5,1
Średnia miesięczna liczba dni pogodnych [dni]
7,2
4,4
3,0
5,0
4,0
7,8
4,4
1,0
1,6
45,8
Średnia miesięczna liczba dni pochmurnych [dni]
4,0
3,2
3,8
3,2
3,6
4,2
7,0
10,0 15,4
90,6
Średnia miesięczna temperatura powietrza [°C]
10,4
14,4 17,5
19,9
18,0
15,0
9,3
4,8
1,0
9,5
Absolutna maksymalna dobowa temperatura powietrza [°C]
25,8
30,7 32,1
35,3
32,0
29,8 22,0
18,2 13,4
35,3
Absolutna minimalna dobowa temperatura powietrza [°C]
-2,5
0,5
5,8
9,4
8,2
3,5
-2,1
-7,4 -16,0 -22,2
Średnia miesięczna suma opadów atmosferycznych [mm]
24,0
65,9 51,7
69,4
61,2
33,8 44,1
43,7 43,5 579,9
Średnia miesięczna liczba dni z opadem ≥0,1 mm [dni]
7,2
12,8 11,8
14,2
13,4
9,6
14,6
16,6 16,6 168,4
Średnia miesięczna liczba dni z opadem stałym [dni]
0,2
1,0
5,0
5,6
37,2
Średnia miesięczna wilgotność względna powietrza [ %]
61
63
64
65
70
74
84
88
91
76
Średnia miesięczna liczba dni parnych [dni]
0,4
3,2
6,4
4,0
1,4
15,4
Średnia miesięczna liczba dni z pokrywą śnieżną [dni]
3,2
5,0
45,0
Maksymalna dobowa wysokość pokrywy śnieżnej [cm]
6
15
30
Średnia miesięczna liczba dni z burzą atmosferyczną [dni]
1,2
5,0
6,0
7,0
3,8
1,4
1,0
0,2
26,0
Średnia miesięczna liczba dni z mgłą [dni]
1,2
1,2
1,8
1,2
1,2
4,0
9,2
9,2
11,6
66,8

Ocena zachmurzenia jest obserwacją wizualną
w skali (oktanty – ósme części nieba) od 0/8 (niebo
bezchmurne) do 8/8 (niebo całkowicie przesłonięte
chmurami). Średnie wieloletnie roczne zachmurzenie dla Zielonej Góry wyniosło 5,4 pokrycia chmurami powierzchni widzialnego nieboskłonu. Zróżnicowanie w poszczególnych miesiącach roku nie jest
duże i zawiera się od 4,7 w sierpniu do 6,2 w grudniu. W latach 2005-2009 (tab. 2.1) średnie roczne
zachmurzenie było nieco niższe – 5,1, a w skrajnych

miesiącach zawierało się od 4,1 (czerwiec i wrzesień)
do 6,4 w grudniu. W miesiącach najbardziej pogodnych dla obu okresów zachmurzenie wynosiło 3,2
(VIII 1997 r.) i 2,4 (IV 2009 r.). Bezpośrednie porównanie wartości dla wszystkich miesięcy wskazuje,
że ostatnie 5-lecie było okresem pogodniejszym. Potwierdzeniem tego jest częstość tzw. dni pogodnych,
gdy średnie dobowe zachmurzenie jest niższe bądź
równe 2 oktanty. Przeciętnie w roku takich dni jest
około 38, podczas gdy w analizowanym 5-leciu było
17

Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010

ich o 8 więcej. W ostatnich latach szczególnie pogodny był kwiecień i wrzesień ze średnią częstością
wynoszącą odpowiednio 7,2 i 7,8 dnia. Najmniej dni
pogodnych było w listopadzie – 1,0. W wieloleciu
najpogodniejszy był sierpień – 5 dni, a w listopadzie
i grudniu było średnio poniżej 2 dni pogodnych). Zachmurzenie średnie dobowe ≥7 oktantów wyróżnia
tzw. dni pochmurne. W rejonie Zielonej Góry rocz-

nie notuje się około 109 dni pochmurnych, podczas
gdy w latach 2005-2009 było ich około 91. Przeciętnie najbardziej zachmurzony był grudzień ze średnią
częstością 15,9 dnia, a częstość najniższa przypada na
sierpień – 4,3 dnia. Ostatnie lata charakteryzowały
się najwyższą częstością dni pochmurnych w lutym
i grudniu (14,4 i 15,4 dnia), natomiast w okresie IVIX częstość takich dni wahała się od 3,2 do 4,2 dnia.

Wiatr

Bardzo ważną składową pogodową stanowi wiatr.
Jest to czynnik odgrywający ważną rolę w atmosferze przenosząc ciepło i parę wodną, a ponadto jest
on regulatorem stanu aerosanitarnego określonego
obszaru. Jego użyteczność w życiu człowieka może
przyjmować różne formy. W dużej mierze odpowiada za zapylanie roślin uprawnych. W sprzyjających
warunkach siłę wiatru wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej. W innych sytuacjach jego
gwałtowność może powodować znaczne zniszczenia
w mieniu gospodarczym, jak i bezpośrednio zagrażać
życiu człowieka. Parametr wiatru charakteryzowany
jest rozkładem jego kierunków oraz prędkości – tzw.
róża wiatrów.
Trzydziestoletnie pomiary prowadzone na stacji meteorologicznej w Zielonej Górze wskazują na
przeważający zachodni sektor wiatru (SW, W, NW),
którego częstość przekracza 50 % notowanych kierunków (wyraźnie dominującym jest wiatr zachodni – 21,0 %). Najrzadziej wieje wiatr z kierunków N
i NE (6-7 %). Analizowane ostatnie 5-lecie 2005-2009
w całym zakresie notowanych kierunków wiatru i cisz
jest niemal identyczne względem warunków wieloletnich (rys. 2-2). W obu okresach udział sytuacji bezwietrznych nie przekracza 1,5 %, co jest pozytywnym
wskaźnikiem informującym o dobrych warunkach
wentylacyjnych istotnych przy rozprzestrzenianiu się
zanieczyszczeń atmosferycznych w mieście.
Analiza prędkości wiatru dla obu okresów także
nie wykazuje istotnych różnic. Średnia wieloletnia
roczna prędkość wiatru waha się w zakresie 3,23,3 m/s. Najwyższe prędkości notowane są podczas
wiatru wiejącego z sektora dominującego – od 3,1
(NW) do 4,0 m/s dla kierunku zachodniego. Na tle
pozostałych prędkości jedynie dla sektora wiatru
południowo-zachodniego widać w ostatnich latach
wzrost średniej prędkości o około 0,5 m/s (3,7 m/s).
W przebiegu rocznym dla wielolecia najwyższe
średnie prędkości wiatru notowane są w miesiącu
I i XII (3,8 m/s), natomiast najniższe przypadają na
okres miesięcy VI-IX i wynoszą od 2,8 do 2,9 m/s.
Pod względem prędkościowym we wszystkich miesiącach dominuje kierunek zachodni ze średnimi prędkościami powyżej 3 m/s (od 3,3 m/s w sierpniu do 4,9
w styczniu). Prędkość średnia wiatru dla półroczy IVIX i X-III wynosi odpowiednio 3,0 i 3,6 m/s. Wyższe
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Rys. 2-2. Rozkład kierunków wiatru w Zielonej Górze
w latach 2005-2009 [ %]
prędkości wiatru w okresie chłodnej części roku są
pochodną zwiększonej aktywności niżowych układów barycznych. W latach 2005-2009 dla półrocza
chłodnego średnia prędkość wiatru była nieznacznie
niższa – 3,4 m/s, natomiast w półroczu ciepłym była
identyczna. Najniższe miesięczne prędkości notowano w okresie maj - październik (2,9-3,0 m/s), zaś wyraźnie najsilniej wiało w styczniu – 3,9 m/s, głównie
za sprawą I 2007 r., kiedy średnia prędkość wiatru
wyniosła aż 5,2 m/s. (Najwyższa średnia prędkość
miesięczna dla lat 1971-2000 wyniosła 5,4 m/s – styczeń 1983 r.). Podobnie jak w 30-leciu, we wszystkich
miesiącach minionego 5-lecia najwyższe prędkości
występowały przy kierunku zachodnim z maksimum
w styczniu - 4,1 m/s.
Zagrożeniem niesionym przez wiatr jest okresowe występowanie wiatru bardzo silnego i porywistego, który stwarza duże niebezpieczeństwo dla mieszkańców Zielonej Góry i ich mienia. Sytuacje takie
występują podczas burz i przy przemieszczaniu się
chłodnych frontów atmosferycznych. W latach 19712000 średnia roczna częstość dni z wystąpieniem wiatru o średniej prędkości ≥10 m/s wynosiła 5,4 dnia,
a w ostatnich latach częstość takich dni równała się
4,4 dnia. Wieloletnia maksymalna prędkość porywu
wiatru wyniosła 34 m/s (ponad 120 km/godz. w dn.
13 XI 1972 r. o godz. 15.55 UTC). Dla porównania
w latach 2005-2009 zmierzony został poryw, który
osiągnął prędkość 28 m/s w dn. 31 III 2006 r. o godz.
15.01 UTC.

Warunki klimatyczne i pogodowe

Temperatura powietrza

Dopływ ciepła słonecznego do powierzchni terenu, modyfikowany przez zachmurzenie, zawartą
w powietrzu wilgoć i wiatr oraz morfologiczne cechy
miejscowego krajobrazu decyduje o reżimie termicznym regionu. Odbiór bodźców termicznych przez
społeczność zamieszkującą dany region uzależniony
jest od wspomnianych czynników odpowiedzialnych
za stan aktualnego kompleksu pogodowego, a także
szeregu czynników natury psychofizycznej odpowiedzialnych za stan zdrowotny organizmu. Temperatura powietrza wraz z innymi czynnikami pogodowymi
silnie oddziałuje na gospodarkę wodno-cieplną człowieka oraz intensywność przenoszenia ciepła przez
skórę. Intensywność odczuć termicznych, a co za tym
idzie, stan samopoczucia jest tym większa im gwałtowniej przebiegają zmiany temperatury powietrza.
Człowiek w drodze swojej ewolucji doskonale przystosował się do różnych i często zmiennych, a nawet
ekstremalnych warunków otoczenia, jednakże długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych warunków klimatycznych ma jednoznacznie negatywny wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie i komfort życia jednostki
oraz często całego społeczeństwa.
W okresie 1971-2000 średnia roczna temperatura powietrza w Zielonej Górze wyniosła 8,5°C,
natomiast za ostatnie 5-lecie temperatura średnia
roczna jest wyraźnie wyższa, bowiem sięgnęła 9,5°C
(tab. 2.1). Śledząc przebieg średniej rocznej temperatury powietrza dla kolejnych okresów 10-letnich od
chwili rozpoczęcia pomiarów do lat współczesnych,
widoczne jest utrzymywanie się wielkości średniej
rocznej w zakresie od 8,0 do 8,5°C – począwszy od dekady 1881-1890, aż do końca dekady lat 80-tych XX
wieku. Ostatnie dwudziestolecie to wyraźny wzrost
temperatury średniej rocznej, co przypisać należy
symptomom ociepleniu klimatu, jako wyniku zmian
antropogenicznych w środowisku (rys. 2-3).

Miesięczne zróżnicowanie temperatur powietrza
odzwierciedla roczny ruch słońca po sferze niebieskiej. Najwyższe wieloletnie średnie temperatury powietrza występujące latem, przy wysokim położeniu
słońca, osiągają średnią około 18°C (lipiec – 18,1°C).
Średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego
wyniosła natomiast -0,9°C (styczeń). Najcieplejszym
miesiącem w trzydziestoleciu 1971-2000 był lipiec
1994 r. ze średnią 22,9°C, natomiast najchłodniejszym miesiącem ze średnią temperaturą -8,9°C był
styczeń 1987 r. Okres lat 2005-2009, jak wspomniano
wcześniej, był cieplejszy o 1°C i jak wynika z przeprowadzonego porównania, średnie temperatury powietrza dla poszczególnych miesięcy (poza marcem)
były wyższe od przeciętnych. Średnia temperatura
lipca wyniosła 19,9°C, a w miesiącu najchłodniejszym
temperatura średnia nie spadła poniżej 0°C – styczeń
(0,1°C). Absolutnie najcieplejszym był lipiec 2006 r.
ze średnią miesięczną temperaturą powietrza wynoszącą 24,2°C (!). W tym samym roku odnotowano
także najniższą miesięczną temperaturę 5-lecia, która
w styczniu osiągnęła wartość -5,0°C. Od 1971 r. była
to najwyższa amplituda średnich miesięcznych temperatur powietrza w roku.
W latach 1971-2000 na Ziemi Zielonogórskiej
absolutna maksymalna temperatura powietrza wyniosła 36,8°C (1 VIII 1994 r.), a minimalna -22,2°C
(14 I 1987 r.). W ostatnim 5-leciu maksimum było
nieco niższe – 35,3°C (16 VIII 2007 r.), zaś minimum
było równe wartości wieloletniej (23 I 2006 r.). Historyczne ekstrema temperatury dla Zielonej Góry
wynoszą: 38,9°C (19 VIII 1892 r.) i -30,2°C (10 II
1929 r.).
Podczas mroźnych i pogodnych nocy następuje
intensywne wypromieniowanie ciepła z powierzchni terenu. W tym okresie najsilniej wychładza się
powierzchnia gruntu. Minimalna wieloletnia przygruntowa temperatura powietrza (wys. 5 cm nad
gruntem) oraz minimum z ostatnich lat były zbliżone
i wyniosły odpowiednio -24,4°C (8 II 1986 r.) i -23,6°C
(23 I 2006 r.). Przeciętna długość okresu bez przygruntowych przymrozków wynosi 167,8 dnia (zakres roczny
od 130 do 205 dni), natomiast w minionym 5-leciu okres
ten był dłuższy o blisko trzy tygodnie (187,6 dnia).
W ocenie warunków klimatycznych określonego
obszaru wykorzystuje się wiele charakterystyk opisujących jego reżim termiczny. Poniżej zamieszczone
zostało kilka wybranych z podanym kryterium klasyfikacji (tab. 2.2).

Rys. 2-3. Średnie 10-letnie temperatury powietrza w Zielonej Górze w okresie 1881-2009 [°C]
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Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010

Tab. 2.2. Wartości progowe charakterystycznych okresów termicznych dla Zielonej Góry w latach 1971-2000 i 2005-2009
Średnia częstość [dni]
Rodzaj okresu
Kryterium
1971-2000
2005-2009
Dni letnie
T-śr. dobowa >15°C
88,2
109,0
Dni zimowe
T-śr. dobowa <0°C
54,7
49,8
Dni przymrozkowe
T-min. dobowa <0°C
93,0
77,8
Dni mroźne
T-max. dobowa <0°C
30,1
26,8
Dni bardzo mroźne
T-min. dobowa 10°C
8,4
4,0
Dni gorące
T-max. dobowa >25°C
32,6
41,4
Zawarte w tabeli 2.2 wartości wskazują, że okres
lat 2005-2009 był względem przeciętnych wielkości
z okresu 30-letniego znacznie cieplejszy, na co wskazywały wcześniejsze charakterystyki temperatury powietrza w rejonie Zielonej Góry. Szczególnie znaczą-

Opady atmosferyczne

Opady atmosferyczne są głównym elementem
meteorologicznym odpowiedzialnym za stan stosunków wodnych określonego regionu. Ich cechą charakterystyczną jest duża zmienność oraz nieciągłość
czasowa i przestrzenna, co stwarza trudności przy
modelowaniu hydrologicznym i bilansowaniu zasobów wodnych. W życiu gospodarczym reżim opadów
decyduje o sposobie zagospodarowania i użytkowania
głównie obszarów rolniczych. Ekstremalne zdarzenia
opadowe przejawiające się w okresowych powodziach
lub suszach przynoszą gospodarce niejednokrotnie
trudne do oszacowania duże straty materialne, jak
i zmiany w środowisku przyrodniczym.
Tereny Zielonej Góry charakteryzują się średnim
wieloletnim rocznym opadem atmosferycznym o wysokości 572,0 mm. W latach 2005-2009 (tab. 2.1) wielkość średnich rocznych opadów była porównywalna
i wyniosła 579,9 mm. Zamieszczone na rys. 2-4. wysokości średnich 10-letnich sum rocznych opadów
od 1881 r. obrazują zmienny charakter opadów. Zauważalne jest tu, że w okresie przedwojennym sumy
opadów były wyraźnie wyższe. Pod koniec XX wieku
sumy obniżyły się w wyniku okresowych niedoborów opadów wywołujących miejscami susze, po czym
w ostatnim 20-leciu wzrosły do poziomu opadów
przeciętnych.

Rys. 2-4. Średnie 10-letnie sumy opadów w Zielonej Górze w okresie 1881-2009 [mm]
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ce różnice występują w przypadku niższej o ponad
2 tygodnie częstości dni przymrozkowych, wyższej
o blisko 3 tygodnie częstości dni letnich oraz wyższej
o ponad tydzień częstości dni gorących.

Duża zmienność opadów powoduje, że w kolejnych latach sumy opadów rocznych mogą się znacznie różnić, czego przykładem może być rok 1981
(761,0 mm) i 1982 (384,5 mm), gdy różnica sum rocznych sięgnęła 100 % (zmienność historyczna rocznych
sum opadów wynosi od 356 mm w roku 1943 do 906
mm w 1926 r.).
Najwyższe opady przypadają na ciepły okres
roku, gdy w miesiącach maj - sierpień średnie sumy
miesięczne przekraczają 50 mm z wyraźną dominacją
opadów lipcowych – 77,4 mm. W pozostałym okresie
wysokość opadów średnich jest dość wyrównana i zawiera się w zakresie 30-40 mm (najniższe w lutym –
30,5 mm). Na tle tych miesięcy wyróżnia się grudzień
ze średnią sumą miesięczną wynoszącą 48,3 mm.
W okresie 30-letnim najwyższa suma miesięczna opadów wyniosła 219,3 mm (VII 1981 r.), a najniższa
osiągnęła zaledwie 2,0 mm (I 1996 r.). Lata 2005-2009
pod względem średnich sum miesięcznych wykazują
zróżnicowanie w zakresie od 24,0 mm w kwietniu do
69,4 mm w lipcu. Dominacja opadów lipcowych już
nie jest tak wyraźna, bowiem opady średnie w maju
(65,9 mm) i sierpniu (61,2 mm) były nieznacznie
niższe. Przesunięcie minimum opadów na kwiecień
uznać należy za niekorzystne, bowiem w okresie
zwiększającego się zapotrzebowania na wodę przez
rośliny występowały okresowe niedobory opadów, co
nie było sprzyjające dla ich dalszej wegetacji. W tych
latach najniższa i najwyższa suma opadów przypadła
na 2007 r. - 1,7 mm w kwietniu i 132,7 mm w maju,
co kolejny raz potwierdza zmienny charakter zjawiska opadów.
Najwyższa dobowa suma opadów w okresie 19712000 wyniosła 78,5 mm w dniu 8 VII 1996 r., a za
ostatnie lata maksimum dobowe nie przekroczyło
50 mm wynosząc 44,5 mm (16 VIII 2006 r.). Historycznie najwyższa suma opadów za 24 godziny osiągnęła wysokość 84,1 mm (28 VI 1919 r.).

Warunki klimatyczne i pogodowe

Dane wieloletnie wskazują, że przeciętnie na terenie Zielonej Góry obserwuje się 175,1 dnia z opadem
atmosferycznym. W poszczególnych miesiącach roku
najwyższą częstością średnią charakteryzują się miesiące zimowe (od 17 do 19 dni) z wyraźną przewagą
grudnia - 18,8 dnia. W okresie wiosenno-letnim częstość dni z opadem obniża się do 12-13, a najrzadziej
pada w sierpniu (12,1 dnia). Przez 54,6 dnia w chłodnej części roku notowane są opady stałe (śnieg i śnieg
z deszczem). Najczęstsze są w styczniu – 12,9 dnia.
W latach 2005-2009 roczna średnia częstość opadów była nieco niższa – 168,4 dnia. Wśród miesięcy
z częstymi opadami wyraźnie wyróżnia się styczeń
ze średnią 18,2 dnia. Niezwykle ubogi w opady był
kwiecień z częstością tylko 7,2 dnia (dla porównania
wieloletnia średnia dla kwietnia wynosi 12,6 dnia).
Bardzo wyraźnie niższa była w tym 5-leciu częstość
opadów stałych, bowiem różnica wyniosła 2,5 tygodnia (ogółem 37,2 dnia). Wpływ na taki obraz miała niska częstość opadów śnieżnych i mieszanych we
wszystkich miesiącach – nawet w miesiącach zimowych było poniżej 10 dni z takimi opadami (najwięcej
w lutym – 9,2 dnia).
Zagrożenie dla otoczenia ze strony opadów atmosferycznych może przejawiać się w dwojakiej
formie. Niedobory opadów skutkują okresowymi
posuchami i suszami, natomiast ich nadmiar może
powodować zalania i podtopienia terenowe oraz powodzie. Większość terenów miejskich Zielonej Góry,
poza nisko położonymi dzielnicami sąsiadującymi

z doliną Odry, nie są specjalnie narażone na zalania
wodami powodziowymi rzek występującymi z koryt.
Jednakże istnieje realne zagrożenie lokalnymi zalaniami i podtopieniami terenów miejskich w wyniku
wystąpienia obfitych opadów, z reguły pochodzenia
burzowego. Przyjmuje się, że opady o wysokości sięgającej 30 milimetrów na dobę i wyższe stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. W wieloleciu
1971-2000 w Zielonej Górze wystąpiły 32 przypadki
opadów o sumie ≥30,0 mm, co daje średnio 1 taki
opad w roku. W latach 2005-2009 opadów tych było
3 (średnio 0,6 – jeden opad, co około 2 lata).
Innego rodzaju zagrożeniem, o bardziej skomplikowanej genezie są sytuacje braku opadów. Długotrwałe niedobory wód opadowych skutkują występowaniem posuch i susz, szczególnie szkodliwych dla
upraw rolnych. Kryteriów wydzielania okresów bezopadowych jest bardzo wiele. Dla potrzeb niniejszego
opracowania przyjęto, że co najmniej 2-tygodniowy,
ciągły okres bezopadowy w miesiącach od marca do
października stanowi już zagrożenie dla miejskich
środowisk roślinnych. W analizowanym trzydziestoleciu okresów bezopadowych o czasie trwania powyżej 2 tygodni wystąpiło średnio 0,9 na rok, a najdłuższa posucha trwała od dn. 19 marca do 14 czerwca
1974 r. (27 dni). Minione 5-lecie charakteryzowało
się wyraźnie wyższą częstością okresów posusznych ze
średnią 2,2 przypadku w roku. Od dn. 19 V do dn.
11 VI 2008 r. przez 24 dni w Zielonej Górze nie spadła ani jedna kropla deszczu.

Wilgotność powietrza

Powietrze atmosferyczne znajdujące się nad określonym obszarem, w zależności od rodzaju masy atmosferycznej oraz aktualnego stanu takich elementów meteorologicznych, jak temperatura powietrza
i wiatr zawsze nasycone jest parą wodną. Ilość zawartej w powietrzu pary wodnej określana jest jako
wilgotność względna powietrza. Rozkład wilgotności
nie wykazuje dużego zróżnicowania przestrzennego,
jednakże pewne komponenty miejscowego środowiska mogą niekiedy znacząco różnicować wilgotność
powietrza (obszary wodne, tereny podmokłe, strefy
miejskiej zabudowy i in.). Dłuższe przebywanie w zbyt
suchych lub nadmiernie wilgotnych warunkach powoduje u człowieka fizjologiczny dyskomfort i zwiększoną zapadalność na choroby układu oddechowego
lub inne schorzenia związane z nadmiernym wysuszeniem skóry bądź błon śluzowych.
Wieloletnie pomiary wilgotności powietrza prowadzone na terenie Zielonej Góry wskazują, że jej
przeciętna roczna wysokość wynosi 78 %. Roczne zróżnicowanie uzależnione jest od pory roku
i w okresie chłodnym przekracza 80 %, osiągając najwyższą średnią wartość 89 % w grudniu. Niskie war-

tości przypadają na okres wiosenno-letni, z minimum
w maju – 68 %. Najbardziej wilgotnym miesiącem był
listopad 1993 r., gdy średnia miesięczna wilgotność
względna powietrza wyniosła 94 %, natomiast miesiącem najsuchszym był lipiec 1994 r. – 52 %. Ekstremalnie najniższa średnia dobowa wartość wyniosła
29 % (3 VII 1976 r.). Wartości maksymalne (100 %)
notowano wielokrotnie, często w sekwencjach kilkudniowych, np. podczas mglistych dni. Podczas dni
suchych i upalnych wilgotność powietrza czasami
obniża się znacząco, nawet poniżej 20 % (minimum
absolutne wyniosło 16 % w dn. 1 VIII 1994 r. o godz.
15.00 UTC).
Okres pięciolecia 2005-2009 (tab. 2.1) charakteryzował się w Zielonej Górze nieznacznie niższą
średnią roczną wilgotnością wynoszącą 76 %. Średnie miesięczne wartości okresu chłodnego różniły się
nieznacząco, natomiast w porze ciepłej średnie miesięczne były niższe o 5 %, a w kwietniu nawet o 10 %
(61 %) względem wielolecia. Najsuchszym miesiącem
był lipiec 2006 r. ze średnią 47 %, a najwyższa wilgotność – 93 %, wystąpiła dwukrotnie w grudniu (2005
i 2009 r.) oraz w lutym 2009 r. Najsuchszym dniem
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był 4 IV 2005 r., kiedy średnia dobowa zawartość
pary wodnej w powietrzu wyniosła 29 %. Minimum
chwilowe wyniosło tylko 13 % (28 IV 2007 r. o godz.
17.00 UTC).
Szczególnie obciążające dla organizmu ludzkiego
są letnie sytuacje pogodowe, podczas których przy
wysokiej temperaturze, słabym wietrze i wysokiej zawartości pary wodnej występuje zjawisko parności.

Pokrywa śnieżna

W okresie zimowym, w warunkach miejskich,
dużą uciążliwością jest pokrywa śnieżna, z której
występowaniem wiążą się utrudnienia komunikacyjne oraz niekiedy nadmierne obciążenia konstrukcji
i budynków zalegającym na dachach śniegiem. Dla
celów rekreacyjnych pojawiają się wówczas dogodne
warunki do uprawiania sportów zimowych. W ostatnich latach ponownie funkcjonuje w Zielonej Górze
wyciąg narciarski i tor saneczkowy na Górce Tatrzańskiej (wys. 198 m npm) znajdującej się w rejonie
Wzgórz Piastowskich.
Na terenie Zielonej Góry pokrywa śnieżna pojawia się w okresie od października do maja. Przeciętna
wieloletnia ilość dni z pokrywą śnieżną to 50,7 dnia.

Zjawiska atmosferyczne

Poza elementami meteorologicznymi kształtującymi klimat określonego regionu w sposób ciągły lub
z dużą częstotliwością występowania przez cały rok,
okresowo pojawiają się sytuacje pogodowe, z którymi
człowiek spotyka się w różnych porach roku. W ramach prowadzonych obserwacji meteorologicznych
rejestruje się występowanie takich sytuacji nazywanych zjawiskami atmosferycznymi, z racji ich zróżnicowanego czasu występowania, natężenia i zasięgu
przestrzennego. Ich wystąpienie może w różny sposób oddziaływać na otoczenie. Najczęściej wiąże się to
z utrudnieniami funkcjonowania infrastruktury miejskiej, problemami psychofizjologicznymi organizmu
i niejednokrotnie zagrożeniem życia oraz zniszczeniem mienia i stratami materialnymi. Do grupy zjawisk generujących wymienione sytuacje należą burze
atmosferyczne, opady gradu, mgły i inne, z których
część opisano poniżej.

Tęcza (fot. A. Dancewicz)
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U wielu mieszkańców Zielonej Góry mogą wówczas
występować duszności, problemy krążeniowe i trudności w oddychaniu. W wieloleciu 1971-2000 w ciepłej
porze roku przeciętnie występuje 13,4 dni parnych,
z maksimum w lipcu i sierpniu – średnio 4,7-4,8 dnia.
W ostatnich latach takich sytuacji pogodowych było
nieco więcej, bowiem 15,4 dnia, a najwyższa częstość
przypadła na lipiec – 6,4 dnia.
W powojennej historii obserwacji najwyższa pokrywa śnieżna osiągnęła miąższość 55 cm (7 III 1970 r.).
W miesiącach zimowych śnieg utrzymuje się przeciętnie od 11,5 dnia w grudniu do 15,5 dnia w styczniu, choć zdarzyło się kilkakrotnie, że śnieg zalegał
przez cały miesiąc. Maksymalna zmierzona wysokość
pokrywy śnieżnej za lata 1971-2000 wyniosła 33 cm
(14 II 1979 r.). W minionym 5-leciu (tab. 2.1) pokrywa śnieżna występowała średnio przez 45,0 dni. Najwyższa średnia miesięczna częstość wyniosła 14,8 dnia
(styczeń). Maksymalna dobowa wysokość warstwy
śniegu zalegającego na gruncie wyniosła w tych latach 30 cm (27 II i 2 III 2005 r.).

Przeciętnie w roku region zielonogórski jest nawiedzany burzami atmosferycznymi przez 22,2 dnia.
Zjawisko to, poza możliwością bezpośredniego porażenia człowieka prądem elektrycznym lub uszkodzeniem
urządzeń elektronicznych, niesie zagrożenie od innych
zjawisk towarzyszących, takich jak silny i porywisty wiatr,
intensywne opady deszczu i gradu, gwałtowne zmiany
ciśnienia i temperatury powietrza. Występowanie burz
kumuluje się w miesiącach od maja do sierpnia ze średnią częstością 4-5 dni w miesiącu (maksimum w czerwcu – 5,0 dnia). W pozostałych miesiącach częstość burz
oscyluje wokół 1 dnia. W ostatnim 5-leciu (tab. 2.1)
średnia częstość dni z burzami zwiększyła się i wyniosła
26,0 dnia, z dominacją miesiąca lipca (7,0 dnia).
W rejonie Zielonej Góry groźnym zjawiskiem są
opady gradu. Zwykle występują w ciepłej połowie
roku podczas burz atmosferycznych i swym zasięgiem obejmują z reguły niewielki stosunkowo obszar.
Pomimo ograniczonego zasięgu przestrzennego zjawisko to może powodować sporo szkód, szczególnie
w uprawach rolnych. Przeciętna wieloletnia roczna
częstość opadów gradu nie przekracza trzech dni
(2,8 dnia). W latach 2005-2009 (tab. 2.1) opady gradu obserwowano z wyższą średnią roczną częstością
wynoszącą 5,4 dnia.
Powstawanie problemów komunikacyjnych wiąże się z występowaniem ograniczenia widzialności
(poniżej 1 km) powodowanym przez pojawienie się
zjawiska mgły. Na terenie Zielonej Góry mgły odnotowywane są średnio w nieco poniżej ¼ dni w roku
(86,9 dnia). Czas ich intensywnego występowania

Warunki klimatyczne i pogodowe

kumuluje się na okres od jesieni do wczesnej wiosny
z najwyższą częstością w miesiącach XI, XII i I (średnio 11-12 dni z maksimum w grudniu – 12,1 dnia).
W cieplejszym okresie (IV-IX) częstość mgieł spada
do około 3-6 dni, a uprzywilejowany w tym zakresie jest lipiec ze średnią częstością 2,7 dnia. Ostatnie
lata charakteryzowały się dużo niższą średnią roczną
częstością dni z mgłą wynoszącą 66,8 dnia. Najwyższa
częstotliwość mgieł przypadła na miesiąc grudzień
(średnio 11,6 dnia), a w miesiącach IV-V i VII-VIII

Podsumowanie

Przeprowadzona charakterystyka warunków klimatycznych w Zielonej Górze dla minionego 5-lecia
2005-2009 przedstawia ich specyfikę na tle warunków wieloletnich, będących tłem dla pojawiających
się ewentualnych zmian analizowanych parametrów
meteorologicznych. Z uwagi na dość krótki okres pomiarowy uzyskane wyniki mogą nie w pełni określać
charakter tych zmian z uwagi na długoletni (wiekowy) przebieg zmian klimatycznych uwarunkowanych
czynnikami globalnymi.
Podsumowując, okres minionego 5-lecia był wyraźnie cieplejszy od wielolecia 1971-2000, na co wska-

mgieł było najmniej, bowiem przeciętnie tylko przez
1,2 dnia. O skali potencjalnych utrudnień życia społeczeństwa zielonogórskiego wynikającej z faktu wystąpienia zjawiska mgły świadczyć mogą dwa przypadki
z ostatnich lat, gdy 7 II 2009 r. w godzinach popołudniowych widzialność z powodu mgły nie przekraczała 35 metrów, a w okresie od godz. 21.00 UTC
1 XI do godz. 11.00 UTC 5 XI 2008 r. przez 87 godzin utrzymywała się mgła, chwilami ograniczająca
widzialność do 70 m.
zują niemal wszystkie analizowane elementy klimatu,
wpływające pośrednio lub bezpośrednio na bilans
termiczny regionu. Wzrost temperatury powietrza
na Ziemi Zielonogórskiej przypisać należy wyższemu
usłonecznieniu i spadkowi zachmurzenia. Ocieplenie
wpływa natomiast na skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej, występowania przymrozków i wzrost
częstotliwości burz atmosferycznych. Wykonane analizy opisują to szczegółowo przy charakterystyce poszczególnych elementów meteorologicznych.
Andrzej Dancewicz
IMGW Oddz. we Wrocławiu
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Os. Mazurskie: chroniony storczyk - kukułka szerokolistna na łące zmiennowilgotnej
(fot. Piotr Reda, kwiecień 2009)
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Wprowadzenie
Każdy ośrodek miejski, także Zielona Góra, oprócz
oczywistego zurbanizowania posiada wykształcone
w mniejszym lub większym stopniu własne walory
przyrodnicze. Wynikają one z jednej strony z zachowania części zasobów przyrodniczych obszaru, na
którym powstaje miasto, z drugiej strony zaś miasto
tworzy własną jakość nowych obszarów o charakterze przyrodniczym: parków miejskich, zieleńców, alei
przydrożnych, itp.
Planowanie przestrzenne jest obecnie ważnym narzędziem zarządzania obszarem miejskim. Każdy inwestor (zarówno prywatny, gminny, czy państwowy)
musi przestrzegać zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Określają one jaki rodzaj inwestycji
może być realizowany na danym obszarze i na jakich
warunkach.
W przeszłości głównym punktem ciężkości tradycyjnego planowania przestrzennego było często kształtowanie struktury urbanistycznej w postaci terenów
zabudowy i obsługującego ich systemu komunikacji.
Pomijano przy tym, lub niedostatecznie uwzględniano, aspekt funkcjonowania przyrodniczego miasta.
Bezpowrotnie niszczono zachowane fragmenty dzikiej
lub półdzikiej przyrody, nie kompensując tych strat
tworzeniem nowych obszarów o charakterze przyrodniczym. Taki rozwój struktury miasta nie dawał odpowiedniej sieci powiązań przyrodniczych i nie pozwalał
na sprawne funkcjonowanie jego systemu przyrodniczego. Skutkowało to znacznym zubożeniem, a często
wręcz zanikiem siedlisk oraz zasobów dzikiej flory
i fauny, ważnych dla tworzenia odpowiednich warunków środowiska życia mieszkańców miasta.
Współczesne planowanie przestrzenne polega
na przyznaniu jednej z wiodących ról kształtowaniu

środowiska i krajobrazu w postaci spójnego systemu
przyrodniczego miasta. W podejściu tym pod zabudowę i komunikację przeznacza się obszary o niskich
walorach przyrodniczych. Najcenniejsze zaś fragmenty przyrody pozostawia się niezniszczone, chroni je i w
razie potrzeby rewitalizuje. Jednym z wiodących celów
przy współczesnym planowaniu na terenach zurbanizowanych są podniesienie komfortu życia i wypoczynku mieszkańców oraz ochrona zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności.
Takie podejście do planowania przestrzeni miasta
zawiera także pozytywny aspekt o charakterze ekonomicznym. Wartość działek budowlanych, nieruchomości oraz czynszu w przypadku ich wynajmu jest często
wyraźnie wyższa dla obiektów znajdujących się blisko
terenów zieleni.
Zielona Góra w swoim rozwoju przestrzennym
zachowała jeszcze stosunkowo dużo obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Część z nich uległa
degeneracji, inne są – w mniejszym lub większym
stopniu – przekształcane i niekiedy bezpowrotnie niszczone. Proces ten należy więc zatrzymać, aby nie pozbawić miasta i jego mieszkańców ważnego elementu
kształtowania środowiska życia, jakim są jego zasoby
przyrodnicze.
Informacje prezentowane w niniejszym rozdziale
są efektem badań przeprowadzonych w 2009 roku,
umożliwiających wstępne rozpoznanie obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych Zielonej Góry. Pozwala ono na wskazanie i zachowanie najcenniejszych
pod względem przyrodniczym fragmentów naszego
miasta. Są to tereny wykazujące wysoki stopień naturalnej bioróżnorodności lub ważne ze względu na
funkcjonowanie systemu przyrodniczego miasta.

Ogólna charakterystyka przyrodnicza miasta
Zasoby botaniczne
Zielona Góra w powszechnym odbiorze w Polsce
kojarzona jest z „zielonym miastem”, obfitującym w tereny zieleni. Sytuację tę zawdzięcza głównie swojemu położeniu, gdyż miasto otoczone jest stosunkowo
ścisłym pierścieniem lasów. Tworzą one wokół ścisłej
zabudowy miejskiej strefę zieleni podmiejskiej. Spora
część lasów znajduje się w granicach administracyjnych miasta, tworząc najważniejszy składnik zieleni
miejskiej w szerokim rozumieniu. Lasy na terenie
miasta zajmują powierzchnię 2 554,2 ha, co stanowi
aż 43,8 % całkowitej powierzchni miasta (5 832,0 ha).
Pozostałe tereny zieleni – tak zwana zieleń publiczna
(parki, zieleńce, zieleń osiedlowa i uliczna) zajmują
powierzchnię 205,0 ha, co stanowi już tylko 3,52 %
powierzchni miasta (dane Głównego Urzędu Sta26

tystycznego). Udział terenów zieleni w ogólnej powierzchni miasta oraz ich strukturę powierzchniową
przedstawiają wykresy (rys. 3-1 i 3-2).

Rys. 3-1. Udział terenów zieleni w ogólnej powierzchni
Zielonej Góry
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Rys. 3-2. Struktura powierzchniowa terenów zieleni
Zieleń publiczną miasta tworzą parki, zieleńce,
zieleń osiedlowa i uliczna. Do najważniejszych parków miejskich należą parki: Tysiąclecia (obszar pocmentarny), Winny, Sowińskiego i Piastowski. Parki
te są zagospodarowane i na bieżąco utrzymywane.
Zaznacza się w nich stosunkowo słabo rozbudowana
struktura warstwowa roślinności. Szczególnie widoczne są braki w warstwie krzewów. Parki miejskie Zielonej Góry stanowią ważne ogniwa w systemie przyrodniczym miasta. Należy dążyć do powiększania ich
liczby i zajmowanej powierzchni.
Tereny zieleni miejskiej mogą razem tworzyć
układy, które pełnią bardzo ważne funkcje przyrodnicze. Mają one duży wpływ na kształtowanie klimatu
miasta (przewietrzanie, stabilizację wilgotności i temperatury powietrza, zmniejszanie przeciągów, itp.).
Stwarzają także korzystne warunki do bytowania różnym gatunkom roślin i zwierząt, podnosząc tym samym walory przyrodnicze, krajobrazowe, estetyczne
i turystyczne miasta oraz w efekcie podnosząc komfort życia mieszkańców.
W literaturze wyróżnia się kilka podstawowych
typów zieleni miejskiej: pierścieniowy, klinowy (promienisty), klinowo-pierścieniowy (kombinowany),
pasmowy, plamowy (rozproszony) [7][8][9]. Ostatnio

często pojawia się w ekologii miast i układów zieleni miejskiej także system przyrodniczy (organiczny)
[1][2]. Najefektywniejszymi pod względem podnoszenia walorów przyrodniczych są systemy zieleni
klinowo-pierścieniowy i przyrodniczy. W systemach
tych tereny zieleni tworzą sieć płatów i korytarzy ekologicznych pozwalających przemieszczać się wzdłuż nich
roślinom i zwierzętom, co jest warunkiem stabilności
układów przyrodniczych .
Wstępna analiza układu zieleni miejskiej Zielonej
Góry została przeprowadzona w opracowaniu Studium zieleni dla potrzeb rewitalizacji Starego Miasta. Zieleń Zielonej Góry nie jest wykształcona w sposób wyraźny w żaden z powyższych systemów. Przedstawia
ona układ pośredni pomiędzy systemem plamowym,
a klinowym. Plamy terenów zieleni miasta grupują się
w formacje zbliżone do klinów, co należy bezwzględnie w umiejętny sposób wykorzystać przy planowaniu
rozwoju urbanistyczno – architektoniczno – przyrodniczego miasta.
W ramach ochrony przyrody na terenie Zielonej
Góry zarejestrowanych jest 41 pomników przyrody
ożywionej.

Łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria L.) w dolinie Łączy
(fot. P. Susek)

Fauna
Wstępne rozpoznanie zasobów fauny Zielonej
Góry objęły podstawowe grupy systematyczne zwierząt: bezkręgowce, płazy, gady, ptaki i ssaki. Fauna
ryb z uwagi na niewielką ilość wód otwartych oraz ich
charakter na terenie miasta, jest skąpa i jeszcze nierozpoznana.
Bezkręgowce należą do najsłabiej zbadanej grupy
zwierząt na terenie miasta. Stwierdzono tu występowanie kilku rzadkich i chronionych gatunków motyli
oraz chrząszczy. Najważniejszymi wśród nich są: paź
królowej Papilio machaon (umieszczony na Czerwonej
Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce)
oraz czerwończyk nieparek Lycaena dispar (prawnie
chroniony, objęty programem NATURA 2000 i ujęty
w Polskiej Czerwonej Księdze) [5].
Faunę płazów tworzy 11 gatunków. Wszystkie objęte są ochroną prawną: traszka zwyczajna Lissotriton

vulgaris, traszka grzebieniasta T. cristatus, traszka górska
Ichthyosaura alpestris, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus,
ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Pseudepidalea
virdis, żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa
R. arvalis, żaba wodna Pelophylax kl. esculentus, żaba jeziorkowa P. lessonae i żaba śmieszka P. ridibundus [3][5].
Wśród rodzimych gadów stwierdzono występowanie 4 gatunków: padalca zwyczajnego Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis, jaszczurkę żyworodną Zootoca vivipara i zaskrońca zwyczajnego Natrix
natrix. Ponadto na terenie miasta występuje zawleczony z hodowli jeden z do niedawna najczęściej importowanych podgatunków północnoamerykańskiego
żółwia czerwonolicego Trachemys scripta elegans [3][5].
Wśród fauny ptaków (awifauny) naszego miasta
znajduje się duża liczba ptaków gatunków typowo
synantropijnych, na przykład: wróbel, sroka, kawka.
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Jedne gatunki od dawna zamieszkują część zabudowaną miasta, jak np. jaskółka oknówka i dymówka,
kawka, gołąb miejski. Inne pojawiły się w mieście
w ostatnich dziesięcioleciach: grzywacz, sierpówka,
kopciuszek, kos, bogatka, sójka, sroka, szpak i zięba.
Od początku lat dziewięćdziesiątych w Zielonej Górze zaczęła gniazdować drapieżna pustułka. Aktualnie jest jej co najmniej 10-12 par. Peryferie miasta
oraz obrzeże lasów, jak też ich kompleksy zasiedlają
niektóre gatunki, wymienione powyżej oraz m. in.
turkawka, dzięcioł duży, śpiewak, sosnówka, wrona siwa, kruk i mazurek. Ocenia się, że miasto wraz
z sąsiadującymi lasami zamieszkuje ponad 100 gatunków ptaków. Pod względem bogactwa tych zwierząt
najcenniejsze są lasy komunalne, ogródki działkowe,
parki oraz stare cmentarze. Najuboższe zaś są dzielnice mieszkaniowe w centrum miasta [3][5].
Fauna ssaków Zielonej Góry jest stosunkowo słabo zróżnicowana pod względem gatunkowym. Związane jest to głównie ze strukturą lasów, w których
przeważają monokultury sosnowe. Przez Zieloną
Górę nie przepływa również żaden większy ciek wod-

ny. Te czynniki wpływają na pewne ubóstwo ssaków.
Najpopularniejszym, a zarazem największym z zielonogórskich ssaków owadożernych jest jeż Erinaceus
sp. Obecnie na podstawie prowadzonych wstępnych
badań udało się stwierdzić na obszarze Zielonej Góry
obecność jeża wschodniego Erinaceus concolor. Wydaje
się jednak, że na terenie miasta żyje też drugi gatunek z rodzaju Erinaceus, jeż zachodni Erinaceus europeus. W okolicach Zielonej Góry przebiega granica
zasięgów obu gatunków. Jeże są najczęściej widywane
w okolicach ogródków działkowych, parków, skwerów, blokowisk, ale również na trawnikach w centrum
miasta. Jest to również niestety jeden ze ssaków najczęściej potrącanych przez samochody. Każdego roku
od wiosny do jesieni widywane są na zielonogórskich
ulicach martwe jeże. Wysoka śmiertelność jeży związana jest m. in. właśnie z ruchem samochodowym.
Wraz z postępującymi zmianami środowiskowymi
ssaki stają się stałym elementem fauny miast. Można
się spodziewać, że w najbliższych latach informacji
o spotykaniu tych zwierząt w Zielonej Górze będzie
coraz więcej [3][5].

Opis najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów Zielonej Góry
Przeprowadzone w 2009 roku wstępne rozpoznanie w granicach administracyjnych miasta Zielona

Góra pozwoliło na wskazanie 19 obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym:

1. Dolina Gęśnika
Jest to obszar rozciągający się od obwodnicy
wschodniej miasta (droga krajowa nr 3) do ul. Batorego, razem z Wagmostawem oraz lasem łęgowym
i grądowym we wschodniej części. Obejmuje on kompleks biotopów doliny potoku Gęśnik. Warte rozważenia jest objęcie go ochroną w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
(chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod
91E0 o znaczeniu priorytetowym), łęg wiązowojesionowy Ficario-Ulmetum campestris (chroniony
„Dyrektywą Siedliskową” UE - kod 91F0), grąd
środkowoeuropejski Galio-Carpinetum (chroniony
„Dyrektywą Siedliskową” UE kod 9170),
• chronione gatunki roślin: śnieżyczka przebiśnieg
Galanthus nivalis - stanowiska antropogeniczne
przy ogrodach działkowych nieobjęte ochroną gatunkową, bluszcz pospolity Hedera helix, kruszyna
pospolita Frangula alnus,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Papilio
machano, Leptidea sp., Anthocharis cardamines, Pieris
brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Gonepteryx rhamni,
Lycaena phleas, Lycaena tityrus, Celastrina argiolus, Polyommatus icarus, Issoria lathonia, Vanessa atalantha,
Vanessa cardui, Inachis io, Polygonia c-album, Arasch28

Dolina Gęśnika: łęg jesionowo-olszowy wiosną.
(fot. Piotr Reda, kwiecień 2009)
nia levana, Nymphalis anptiopa, Coneonymphus pamphilus, Aphantopus hyperantys, Aphantopus jurtinia,
• płazy: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, żaba jeziorkowa
Pelophylax lessonae, żaba wodna Pelophylax kl. esculentus, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba trawna
Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha
zielona Pseudepidalea viridis, grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka żyworodna
Zootoca vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 69 gatunków,
w tym 63 objętych ścisłą ochroną gatunkową, zano-
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towano 4 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy “Ptasiej” UE,
• ssaki: najważniejszymi z nich są nietoperze (wszystkie objęte ochroną): karlik mniejszy Pipistrellus pipi-

strellus i karlik większy P. nathusii, prawdopodobnie
w tym rejonie bytuje również chroniony programem Natura 2000 nocek duży Myotis myotis.

2. Dolina Łączy (Złoty Potok)
Jest to obszar rozciągający się od ul. Olchowej/
ul. Objazdowej 35, wzdłuż ulicy Foluszowej, do ul. Zacisze przy wiadukcie kolejowym oraz dawnej oczyszczalni
ścieków przy ul. Foluszowej i do granic miasta. Obejmuje on kompleks biotopów doliny potoku Łącza na
odcinku o przebiegu otwartym. Warte rozważenia jest
objęcie go ochroną w postaci użytku ekologicznego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
(chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod 91E0)
oraz łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum campestris (chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod
91F0) – obecnie oba wykształcone fragmentarycznie
w wyniku przekształceń antropogenicznych,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Papilio
machano, Leptidea sp., Anthocharis cardamines, Pieris
brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Gonepteryx rhamni,
Lycaena phleas, Lycaena virgaureae, Lycaena tityrus,
Celastrina argiolus, Polyommatus icarus, Issoria lathonia, Boloria dia, Vanessa cardui, Inachis io, Polygonia
c-album, Araschnia levana, Coneonymphus pamphilus,

Aphantopus hyperantys, Aphantopus jurtinia, Melanargia galathea,
• płazy: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, żaba
wodna Pelophylax kl. esculentus, żaba moczarowa
Rana arvalis, żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Pseudepidalea
viridis,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka żyworodna
Zootoca vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta agilis.

Dolina Gęśnika: wiosenne runo z zawilcami gajowymi
i żółtymi (fot. Piotr Reda, kwiecień 2010)

3. Dolina Dłubni Zachodniej
Jest to obszar rozciągający się od stawu przy
ul. E. Plater oraz od źródeł Dłubni Zachodniej (dawnej Rotes Wasser - Czerwonej Wody) przy ul. Botanicznej poprzez ul. Jędrzychowską do południowej
granicy miasta, wraz z parkiem przy ul. E. Plater oraz
stawami u źródeł Dłubni Zachodniej. Obejmuje on
kompleks biotopów doliny potoku Dłubnia Zachodnia. Warte rozważenia jest objęcie go ochroną w postaci użytku ekologicznego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod 91E0),
• chronione gatunki roślin: bluszcz pospolity Hedera
helix, kruszyna pospolita Frangula alnus,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Papilio
machano, Leptidea sp., Anthocharis cardamines, Pieris
brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Gonepteryx rhamni, Lycaena phleas, Lycaena tityrus, Celastrina argiolus,
Polyommatus icarus, Issoria lathonia, Vanessa cardui,
Inachis io, Polygonia c-album, Araschnia levana, Coneonymphus pamphilus, Aphantopus hyperantys, Aphantopus jurtinia, Melanargia galathea,
• płazy: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, żaba jeziorkowa
Pelophylax lessonae, żaba wodna Pelophylax kl. escu-

Padalec zwyczajny Anguis fragilis (fot. P. Susek)
lentus, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba trawna
Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha
zielona Pseudepidalea viridis, grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka żyworodna
Zootoca vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 69 gatunków,
w tym 63 objętych ścisłą ochroną gatunkową, zanotowano 1 gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy „Ptasiej” UE,
• ssaki: najważniejszymi z nich są nietoperze (wszystkie objęte ochroną): mroczek późny Eptesicus serotinus, karlik mniejszy Pipistrellus pipistrellus i karlik
większy P. nathusii, borowiec wielki Nyctalus noctula.
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4. Dolina Dłubni Wschodniej
Jest to obszar rozciągający się od źródła Dłubni
Wschodniej na południe od ul. W. Orkana i M. Karłowicza, poprzez staw w lesie na przedłużeniu ul. Nowej
- koło leśniczówki wraz z lewym dopływem przed leśniczówką, poprzez ogrody działkowe na wschód od Os.
Bajkowego i Os. Uczonych do ujścia do potoku Dłubnia
Zachodnia przy południowej granicy miasta. Obejmuje
on kompleks biotopów doliny potoku Dłubnia Wschodnia. Warte rozważenia jest objęcie go ochroną w postaci
użytku ekologicznego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
(chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod 91E0),
łąki zmiennowilgotne z rzędu Molinietalia (chronione
„Dyrektywą Siedliskową” UE - kod 6410),
• chronione gatunki roślin: kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, listera jajowata Listera ovata, kruszyna
pospolita Frangula alnus,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Leptidea

sp., Anthocharis cardamines, Pieris brassicae, Pieris rapae,
Pieris napi, Gonepteryx rhamni, Lycaena phleas, Lycaena
dispar, Lycaena virgaureae, Lycaena tityrus, Celastrina
argiolus, Polyommatus icarus, Argynis adippe, Issoria lathonia, Brenthis ino, Vanessa cardui, Inachis io, Polygonia
c-album, Araschnia levana, Coenonymphus argania, Coenonymphus glycerion, Aphantopus hyperantys, Aphantopus jurtinia, Melanargia galathea,
• płazy: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, traszka
grzebieniasta Triturus cristatus, żaba wodna Pelophylax
kl. esculentus, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha
zielona Pseudepidalea viridis,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 70 gatunków,
w tym 63 objętych ścisłą ochroną gatunkową, zanotowano 1 gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy „Ptasiej” UE.

5. Dolina Pustelnika
Jest to obszar rozciągający się od źródła cieku
Pustelnik w lesie na południowy zachód od Góry Tatrzańskiej (dojście od ul. Botanicznej przez ogrody
działkowe) poprzez stawy przy ul. Botanicznej przy
wylocie z miasta na Ochlę do południowej granicy
miasta, wraz z dzikimi stawami przy ul. Botanicznej
przy wylocie z miasta na Ochlę (po stronie południowej zespołu kąpielisk) oraz z dwoma zbiornikami
położonymi na północ od kąpieliska. Obejmuje on
kompleks biotopów doliny potoku Pustelnik. Warte
rozważenia jest objęcie go ochroną w postaci użytku
ekologicznego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
(chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod
91E0),
• chronione gatunki roślin: bluszcz pospolity Hedera
helix, kruszyna pospolita Frangula alnus,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Papilio
machano, Leptidea sp., Anthocharis cardamines, Pieris
brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Colias hyale, Gonepteryx rhamni, Lycaena phleas, Lycaena virgaureae, Lycaena tityrus, Celastrina argiolus, Polyommatus icarus,
Issoria lathonia, Vanessa atalantha, Vanessa cardui, Inachis io, Polygonia c-album, Araschnia levana, Nymphalis anptiopa, Pararge aegeria, Aphantopus hyperantys,
Aphantopus jurtinia,
• płazy: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka górska
Ichthyosaura alpestris, żaba wodna Pelophylax kl. esculentus, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba trawna
Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha
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Os. Mazurskie: kuklik zwisły na łące zmiennowilgotnej
(fot. Piotr Reda, kwiecień 2009)
zielona Pseudepidalea viridis, grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka zwinka Lacerta
agilis,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 58 gatunków,
w tym 53 objętych ścisłą ochroną gatunkową, zanotowano 1 gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy “Ptasiej” UE,
• ssaki: najważniejszymi z nich są nietoperze (wszystkie objęte ochroną): karlik mniejszy Pipistrellus
pipistrellus i karlik większy P. nathusii, nocek rudy
Myotis daubentonii, borowiec wielki Nyctalus noctula, prawdopodobnie w tym rejonie bytuje również
chroniony programem Natura 2000 nocek duży
Myotis myotis.

Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra

6. Staw Jędrzychowski
Obszar ten znajduje się na zachód od ul. L. Infelda, przy południowej granicy miasta. Obejmuje
on dawne wyrobiska, obecnie zalane wodą z bardzo
urozmaiconą rzeźbą terenu. Warte rozważenia jest
objęcie go ochroną w postaci użytku ekologicznego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
(chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod
91E0), łozowiska (Salicetum pentandro-cinereae),
ols porzeczkowy (Ribeso nigri-Alnetum) - fazy inicjalne,
• chronione gatunki roślin: bluszcz pospolity Hedera helix, kruszyna pospolita Frangula alnus,
• motyle: Thymelicus lineola, Leptidea sp., Anthocharis cardamines, Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris
napi, Gonepteryx rhamni, Lycaena tityrus, Celastrina argiolus, Issoria lathonia, Inachis io, Polygonia
c-album, Araschnia levana, Aphantopus hyperantys,
Aphantopus jurtinia,
• płazy: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka górska
Ichthyosaura alpestris, żaba jeziorkowa Pelophylax

Os. Mazurskie: łęg jesionowo-olszowy wiosną
(fot. Piotr Reda, kwiecień 2009)
lessonae, żaba wodna Pelophylax kl. esculentus, żaba
moczarowa Rana arvalis, żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Pseudepidalea viridis, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, potencjalne miejsce występowania
rzekotki drzewnej Hyla arborea,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka żyworodna
Zootoca vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 52 gatunków,
w tym 46 objętych ścisłą ochroną gatunkową.

7. Park Tysiąclecia
Obszar ten znajduje się przy ul. Wazów. Obejmuje on park miejski założony na terenie dawnego cmentarza. Pełni ważną funkcję przyrodniczą
w systemie zieleni miasta oraz funkcję rekreacyjną
dla mieszkańców.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• chronione gatunki roślin: bluszcz pospolity Hedera helix, lecz jest to stanowisko antropogeniczne, nieobjęte ochroną gatunkową,
• obiekty chronione: w pobliżu parku znajduje się
pomnik przyrody nr rej. 429 - dwa cypryśniki
błotne - ul. Mieszka I 2-4 (za budynkiem sklepu),
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Leptidea sp., Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris napi,
Gonepteryx rhamni, Lycaena tityrus, Celastrina argiolus, Issoria lathonia, Vanessa atalantha, Inachis io,
Polygonia c-album, Araschnia levana, Pararge aegeria, Aphantopus hyperantys, Aphantopus jurtinia,

8. Park Winny
Obszar ten znajduje się na Wzgórzu Winnym
z Palmiarnią przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej
i Al. Konstytucji 3 Maja. Obejmuje on park miejski założony na Wzgórzu Winnym wokół Palmiarni
Zielonogórskiej. Pełni ważną funkcję przyrodniczą
w systemie zieleni miasta oraz funkcję rekreacyjną
dla mieszkańców.

Dolina Gęśnika: fiołek Rivina (fot. Piotr Reda, kwiecień 2009)
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 31 gatunków, w tym 27 objętych ścisłą ochroną gatunkową, zanotowano 1 gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy “Ptasiej” UE,
• ssaki: nietoperz mroczek późny Eptesicus serotinus, ostoja dla ssaków wykazujących synantropizację np. wiewiórki Sciurus vulgaris czy jeży Erinaceus sp.

Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• motyle: Thymelicus lineola, Pieris brassicae, Pieris
napi, Gonepteryx rhamni, Lycaena tityrus, Issoria lathonia, Inachis io, Polygonia c-album, Araschnia levana,
Aphantopus hyperantys, Aphantopus jurtinia,
• ssaki: nietoperz borowiec wielki Nyctalus noctula,
miejsce bytowania dla jeży Erinaceus sp.
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9. Park Św. Trójcy
Obszar ten znajduje się przy skrzyżowaniu
ul. Dąbrówki i Al. Wojska Polskiego. Obejmuje on
park miejski założony na terenie dawnego cmentarza. Pełni ważną funkcję przyrodniczą w systemie
zieleni miasta oraz funkcję rekreacyjną dla mieszkańców.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:

• motyle: Thymelicus lineola, Pieris brassicae, Pieris napi,
Gonepteryx rhamni, Lycaena phleas, Lycaena tityrus, Issoria lathonia, Vanessa atalantha, Inachis io, Polygonia
c-album, Araschnia levana, Aphantopus hyperantys,
Aphantopus jurtinia,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 21 gatunków,
w tym 17 objętych ścisłą ochroną gatunkową,
• ssaki: ostoja dla ssaków wykazujących synantropizację
np. wiewiórki Sciurus vulgaris czy jeży Erinaceus sp.

10. Park im. J. Sowińskiego
Obszar ten znajduje się przy Al. Konstytucji 3
Maja i ul. Gen. J. Sowińskiego. Obejmuje on park
miejski, założony na terenie dawnych ogrodów położonych na tyłach kamienic. Pełni ważną funkcję
przyrodniczą w systemie zieleni miasta oraz funkcję
rekreacyjną dla mieszkańców.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• obiekty chronione: pomnik przyrody nr rej. 783 grab pospolity,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Pieris
brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Gonepteryx rhamni, Lycaena tityrus, Celastrina argiolus, Issoria lathonia,
Vanessa atalantha, Inachis io, Polygonia c-album, Araschnia levana, Pararge aegeria, Aphantopus hyperantys,
Aphantopus jurtinia,
• ssaki: ostoja dla ssaków wykazujących synantropizację np. wiewiórki Sciurus vulgaris czy jeży Erinaceus sp.

Os. Mazurskie: knieć błotna w łęgu jesionowo-olszowym
(fot. Piotr Reda, kwiecień 2009)

11. Park Piastowski
Obszar ten znajduje się przy ul. J. Kilińskiego
i Festiwalowej. Obejmuje on park miejski, założony
w latach 1902-1904 na dawnych polach i winnicach
Wzgórz Piastowskich, należących do Wału Zielonogórskiego. Park ten historycznie jest częścią większego
założenia - dawnej promenady spacerowej biegnącej
grzbietem Wału Zielonogórskiego od Wzgórza Braniborskiego, wzdłuż obecnej Al. J. Słowackiego, ul. Kukułczej, ul. J. Kilińskiego, poprzez Park Piastowski
i dawny Volkspark, do Wieży Bismarcka w lesie na
Wzgórzach Piastowskich (obecnie wieża obserwacji
przeciwpożarowych). Park Piastowski pełni bardzo
ważne funkcje przyrodnicze w systemie zieleni miasta, jako korytarz ekologiczny łączący strefę lasów
podmiejskich z zielenią parkową w centrum miasta,
oraz funkcję rekreacyjną dla mieszkańców.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• chronione gatunki roślin: bluszcz pospolity Hedera
helix, lecz jest to stanowisko antropogeniczne, nieobjęte ochroną gatunkową,
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• obiekty chronione: pomnik przyrody nr rej. 421 buk pospolity ‘Purpurea’, pomnik przyrody nr rej.
422 - buk pospolity ‘Pendula’ (forma zbliżona), pomnik przyrody nr rej. 519 - lipa długoogonkowa,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Pieris
brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Gonepteryx rhamni, Lycaena tityrus, Celastrina argiolus, Issoria lathonia,
Vanessa atalantha, Inachis io, Polygonia c-album, Araschnia levana, Pararge aegeria, Aphantopus hyperantys,
Aphantopus jurtinia,
• płazy: ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona
Pseudepidalea viridis,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 42 gatunków,
w tym 38 objętych ścisłą ochroną gatunkową, zanotowano 2 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy “Ptasiej” UE,
• ssaki: nietoperz mroczek późny Eptesicus serotinus,
ostoja dla ssaków wykazujących synantropizację
np. wiewiórki Sciurus vulgaris czy jeży Erinaceus sp.
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12. Park przy ul. Jaskółczej
Obszar ten znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Jaskółczej i Ogrodowej. Obejmuje on park miejski założony przy dawnym dworcu kolejowym linii Zielona
Góra - Szprotawa. Pełni ważną funkcję przyrodniczą
w systemie zieleni miasta oraz funkcję rekreacyjną
dla mieszkańców.

Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• motyle: Thymelicus lineola, Pieris brassicae, Pieris napi,
Gonepteryx rhamni, Lycaena tityrus, Inachis io, Polygonia c-album, Araschnia levana, Aphantopus hyperantys,
Aphantopus jurtinia,
• ssaki: miejsce bytowania jeży Erinaceus sp.

13. Zespół parkowo-ogrodowy przy ul. Kazimierza Wielkiego
Obszar ten znajduje się pomiędzy Al. Niepodległości, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Bohaterów Westerplatte. Obejmuje on kompleks zieleni parkowej
(zieleniec przy ul. Kazimierza Wielkiego naprzeciw
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zieleniec
wokół Kościoła p. w. Najświętszego Zbawiciela, zieleniec przy Al. Niepodległości, zieleniec przy ul. Bohaterów Westerplatte) oraz zieleni ogrodowej (ogrody
przywillowe pomiędzy ul. Bohaterów Westerplatte
i ul. Kazimierza Wielkiego, ogród przy dawnej przychodni kolejowej u zbiegu ul. Bohaterów Westerplatte i Bolesława Chrobrego). Pełni ważną funkcję
przyrodniczą w systemie zieleni miasta oraz funkcję
rekreacyjną dla mieszkańców.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• obiekty chronione: pomnik przyrody nr rej. 413
- platan klonolistny - zieleniec pomiędzy ul. Kazi-

14. Park Poetów i okolice
Obszar ten znajduje się pomiędzy ul. Prof. Z. Szafrana, Akademicką, Szosą Kisielińską, obwodnicą
wschodnią Zielonej Góry (droga krajowa nr 3), linią
kolejową do Wrocławia i ogrodami działkowymi przy
ul. St.Wyspiańskiego, lasy komunalne, wraz ze stawem
(glinianką). Obejmuje on kompleks lasów dawnego
Parku Poetów, dawnego „miasteczka ruchu” oraz lasu
na wschód od Parku Poetów. Warte rozważenia jest
objęcie go ochroną w postaci zespołu przyrodniczokrajobrazowego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
(chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod
91E0), grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum
(chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE kod 9170),
ols porzeczkowy (Ribeso nigri-Alnetum), łozowiska
(Salicetum pentandro-cinereae), bory mieszane o niewykształconej strukturze fitosocjologicznej, powstałe poprzez nasadzenia sosny na siedlisku grądów,
suboceaniczny bór świeży Leucobryo-Pinetum,
• chronione gatunki roślin: cis pospolity Taxus baccata, bluszcz pospolity Hedera helix, kruszyna pospolita Frangula alnus, na szczególną uwagę zasługuje występowanie tu starych (około 70-80 letnich)
okazów bluszczu pospolitego Hedera helix, w Polsce

mierza Wielkiego i Al. Niepodległości (naprzeciw
RDLP), pomnik przyrody nr rej. 414 - topola kanadyjska - ul. Kazimierza Wielkiego 14 (od strony
ulicy), pomnik przyrody nr rej. 416 - topola kanadyjska - ul. Kazimierza Wielkiego 12 (od strony
ulicy), pomnik przyrody nr rej. 418 - topola czarna - Al. Niepodległości (zieleniec pomiędzy nr 29
i 31), pomnik przyrody nr rej. 431 - kasztan jadalny - Al. Niepodległości (zieleniec pomiędzy nr 29
i 31), pomnik przyrody nr rej. 520 - grab pospolity
- Al. Niepodległości 28 (na podwórzu),
• motyle: Thymelicus lineola, Pieris brassicae, Pieris
napi, Gonepteryx rhamni, Lycaena tityrus, Issoria lathonia, Inachis io, Polygonia c-album, Araschnia levana,
Aphantopus hyperantys, Aphantopus jurtinia,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 20 gatunków,
w tym 17 objętych ścisłą ochroną gatunkową.

objętych ścisłą ochroną gatunkową, ponadto występuje tu jedyna w Zielonej Górze i jedna z najliczniejszych w okolicy populacja niezbyt częstego
na Ziemi Lubuskiej łuskiewnika różowego Lathraea
squamaria, stwierdzono występowanie blisko 1500
kwiatostanów tej ciekawej rośliny, roślinę tę można
zobaczyć tylko wiosną, gdyż przez pozostałą część
roku pozostaje w ukryciu pod ziemią, jest to jedna
z największych ciekawostek botanicznych nie tylko
omawianego obszaru, ale i całej Zielonej Góry,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Leptidea
sp., Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Gonepteryx rhamni, Lycaena phleas, Lycaena tityrus, Celastrina
argiolus, Issoria lathonia, Vanessa atalantha, Inachis io,
Polygonia c-album, Araschnia levana, Pararge aegeria,
Aphantopus hyperantys, Aphantopus jurtinia,
• płazy: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, traszka
grzebieniasta Triturus cristatus, traszka górska Ichthyosaura alpestris, żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae,
żaba wodna Pelophylax kl. esculentus, żaba śmieszka
Pelophylax ridibundus, żaba moczarowa Rana arvalis,
żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo
bufo, ropucha zielona Pseudepidalea viridis, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka zwinka Lacerta
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agilis, z zawleczonych gatunków obcego pochodzenia występuje tu północnoamerykański żółw czerwonolicy Trachemys scripta elegans,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 55 gatunków,
w tym 50 objętych ścisłą ochroną gatunkową, zanotowano 1 gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy “Ptasiej” UE,

15. Lasy przy Cmentarzu Komunalnym

Obszar ten znajduje się na zachód, północ
i wschód od Cmentarza Komunalnego - pomiędzy
ul. Wrocławską, Os. Braniborskim, Szosą Kisielińską
i Os. Raculka. Obejmuje on kompleks leśny o charakterze parku leśnego z bardzo urozmaiconą rzeźbą
terenu pochodzenia lodowcowego - fragment moreny czołowej „Wał Zielonogórski”. Pełni ważną funkcję
przyrodniczą w systemie zieleni miasta oraz funkcję
rekreacyjną dla mieszkańców. Warte rozważenia jest
objęcie go ochroną w postaci zespołu przyrodniczokrajobrazowego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: suboceaniczny bór świeży LeucobryoPinetum, grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum (chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE kod
9170),
• chronione gatunki roślin: kruszyna pospolita Frangula alnus,

• ssaki: najważniejszymi z nich są nietoperze (wszystkie objęte ochroną): karlik mniejszy Pipistrellus pipistrellus, nocek rudy Myotis daubentonii, borowiec
wielki Nyctalus noctula, ostoja dla ssaków wykazujących synantropizację np. wiewiórki Sciurus vulgaris
czy jeży Erinaceus sp.

• obiekty chronione: pomnik przyrody nr rej. 780 aleja modrzewiowa - od strony ul. Przyleśnej,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Pieris
brassicae, Pieris napi, Gonepteryx rhamni, Lycaena tityrus, Celastrina argiolus, Issoria lathonia, Vanessa atalantha, Inachis io, Polygonia c-album, Araschnia levana, Nymphalis anptiopa, Pararge aegeria, Aphantopus
hyperantys, Aphantopus jurtinia,
• płazy: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, traszka
grzebieniasta Triturus cristatus, żaba trawna Rana
temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Pseudepidalea viridis,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka zwinka Lacerta
agilis,
• ssaki: miejsce bytowania gatunków łownych: saren
Capreolus capreolus, dzików Sus scrofa, lisów Vulpes
vulpes oraz chronionych wiewiórek Sciurus vulgaris
i jeży Erinaceus sp.

16. Las łęgowy i łąki na planowanym Os. Mazurskim

Obszar ten znajduje się na wschód od obecnej
ul. Mrągowskiej, za jedynym istniejącym blokiem
mieszkalnym. Obejmuje on kompleks biotopów łęgowych i łąkowych. Jest bardzo ważny z punktu widzenia układu przyrodniczego miasta, gdyż jest rejonem
źródliskowym potoku Gęśnik. Warte rozważenia jest
objęcie go ochroną w postaci użytku ekologicznego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
(chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod
91E0), łąki zmiennowilgotne z rzędu Molinietalia
(chronione „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod
6410), łąki świeże użytkowane ekstensywnie z rzę-

17. Wzgórza Piastowskie
Obszar ten znajduje się w zachodniej części miasta: pomiędzy ul. Łużycką, zachodnią granicą miasta, ul. Botaniczną, Os. Kilińskiego i Os. Zachodnim,
wraz z ciekami, podmokłymi obniżeniami i stawami
śródleśnymi, „Lasek Piastowski” - obecnie park leśny, lasy komunalne. Obejmuje on kompleks lasów
Wzgórz Piastowskich z bardzo urozmaiconą rzeźbą
terenu pochodzenia lodowcowego - fragment moreny czołowej „Wał Zielonogórski”. Pełni ważną funkcję
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du Arrhenatheretalia (chronione „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod 6510),
• chronione gatunki roślin: kukułka szerokolistna
Dactylorhiza majalis, listera jajowata Listera ovata, kalina koralowa Viburnum opulus, kruszyna pospolita
Frangula alnus,
• płazy: żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara
Bufo bufo,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka zwinka Lacerta
agilis,
• ssaki: miejsce bytowania gatunków łownych: saren
Capreolus capreolus, dzików Sus scrofa, lisów Vulpes
vulpes oraz chronionych wiewiórek Sciurus vulgaris
i jeży Erinaceus sp.

przyrodniczą w systemie zieleni miasta oraz funkcję
rekreacyjną dla mieszkańców. Warte rozważenia jest
objęcie go ochroną w postaci zespołu przyrodniczokrajobrazowego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: suboceaniczny bór świeży Leucobryo-Pinetum, łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
(chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod
91E0) - wzdłuż potoku Pustelnik i innych mniej-
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szych cieków, grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum (chroniony „Dyrektywą Siedliskową” UE
kod 9170),
• chronione gatunki roślin: bluszcz pospolity Hedera
helix, kruszyna pospolita Frangula alnus,
• obiekty chronione: pomnik przyrody nr rej. 781
- buk pospolity - las komunalny (oddz. 30a) na zachód od Amfiteatru,
• płazy: traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, traszka
grzebieniasta Triturus cristatus, żaba trawna Rana
temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Pseudepidalea viridis,

18. Łąki przy Os. Śląskim
Obszar ten znajduje się na północny wschód od
ul. Polanka, na południe od Szosy Kisielińskiej - na
jej odcinku pomiędzy Os. Pomorskim a Starym Kisielinem. Obejmuje on mozaikę zarastających łąk
świeżych i wilgotnych oraz lokalnych zadrzewień i zakrzewień. Warte rozważenia jest objęcie go ochroną
w postaci użytku ekologicznego.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: łąki zmiennowilgotne z rzędu Molinietalia (chronione „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod
6410), łąki świeże użytkowane ekstensywnie z rzędu Arrhenatheretalia (chronione „Dyrektywą Siedliskową” UE - kod 6510), łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (chroniony „Dyrektywą Siedliskową”
UE - kod 91E0),

• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka żyworodna
Zootoca vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
• ptaki: stwierdzono tu występowanie 39 gatunków,
w tym 36 objętych ścisłą ochroną gatunkową, zanotowano 2 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy “Ptasiej” UE,
• ssaki: miejsce bytowania gatunków łownych: saren
Capreolus capreolus, dzików Sus scrofa, lisów Vulpes
vulpes oraz chronionych wiewiórek Sciurus vulgaris
i jeży Erinaceus sp.

• chronione gatunki roślin: kukułka szerokolistna
Dactylorhiza majalis, listera jajowata Listera ovata, kalina koralowa Viburnum opulus, kruszyna pospolita
Frangula alnus,
• motyle: Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Leptidea
sp., Anthocharis cardamines, Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Colias hyale, Gonepteryx rhamni, Papilio machaon, Lycaena phleas, Lycaena tityrus, Celastrina
argiolus, Polyommatus icarus, Issoria lathonia, Brenthis
ino, Vanessa atalantha, Inachis io, Polygonia c-album,
Araschnia levana, Aphantopus hyperantys, Aphantopus
jurtinia, Melanargia galathea,
• płazy: żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara
Bufo bufo,
• gady: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalec
zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka zwinka Lacerta
agilis.

19. Tańczący Bór
Obszar ten znajduje się po południowej stronie
Trasy Północnej, na odcinku od ronda z ul. Sulechowską do „ślimaka” na wyjeździe z miasta. Obejmuje
fragment lasu sosnowego z drzewostanem w wieku od 127 do 162 lat o fantazyjnie ukształtowanych
pniach. Mógłby on stanowić powierzchniowy pomnik
przyrody.
Pod względem najważniejszych zasobów przyrodniczych obszar obejmuje:
• siedliska: suboceaniczny bór świeży LeucobryoPinetum,
• płazy: ropucha szara Bufo bufo,
• gady: padalec zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka
zwinka Lacerta agilis,
• ssaki: miejsce bytowania gatunków łownych: saren
Capreolus capreolus, dzików Sus scrofa, lisów Vulpes
vulpes oraz chronionych wiewiórek Sciurus vulgaris
i jeży Erinaceus sp.

Tańczący Bór (fot. Piotr Reda, marzec 2010)

Podsumowanie

Łączna powierzchnia wskazanych na terenie Zielonej Góry obszarów cennych pod względem przyrodniczym wynosi 587,97 ha (tab. 3.1).
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Tab. 3.1. Zestawienie powierzchni obszarów cennych przyrodniczo dla miasta Zielona Góra
Lp.

Nazwa

Powierzchnia
[ha]

1

DOLINA GĘŚNIKA

2

DOLINA ŁĄCZY (ZŁOTY POTOK)

9,23

3

DOLINA DŁUBNI ZACHODNIEJ

9,63

58,86

4

DOLINA DŁUBNI WSCHODNIEJ

29,17

5

DOLINA PUSTELNIKA

27,04

6

STAW JĘDRZYCHOWSKI

4,62

7

PARK TYSIĄCLECIA

8,74

8

PARK WINNY

3,23

9

PARK ŚW. TRÓJCY

2,01

10 PARK IM. J. SOWIŃSKIEGO

2,33

11 PARK PIASTOWSKI

5,16

12 PARK PRZY UL. JASKÓŁCZEJ

1,24

13 ZESPÓŁ PARKOWO-OGRODOWY PRZY UL. KAZIMIERZA WLK.

3,60

14 PARK POETÓW I OKOLICE

70,97

15 LASY PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM

87,15

16 LASY ŁĘGOWE I WILGOTNE ŁAKI PRZY UL. MRĄGOWSKIEJ
17 PARK PIASTOWSKI

10,48
243,65

18 ŁĄKI PRZY OS. ŚLĄSKIM

5,69

19 TAŃCZĄCY BÓR

5,17

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA

587,97

Rys. 3-3. Rozmieszczenie obszarów cennych przyrodniczo na terenie administracyjnym miasta Zielona Góra
(wyk. M. Maciantowicz)
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W przypadku 4 obszarów warte rozważenia jest
objęcie ich ochroną w postaci zespołu przyrodniczokrajobrazowego, w przypadku 8 – w postaci użytku ekologicznego i w przypadku 1 - w postaci po-

wierzchniowego pomnika przyrody. Natomiast dla 7
terenów zieleni miejskiej wskazane są odpowiednie
zapisy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Paweł Czechowski
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Marek Maciantowicz
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
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Stacja uzdatniania wody „Zacisze”( fot. P. Susek)

4. Gospodarka wodno-ściekowa – stan obecny i zamierzenia

Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008

4.1. Zaopatrzenie w wodę
4.1.1. Rys historyczny
Od 135 lat mieszkańcy Zielonej Góry zaopatrywani są w wodę pitną z systemu wodociągowego
zaprojektowanego, wybudowanego i zarządzanego
przez lokalny samorząd, na zasadach samofinansowania. Oczywiście historia zaopatrzenia miejscowości
w wodę jest tak długa jak jej historia - miejscowość nie
powstała by w tym miejscu, gdyby nie łatwość dostępu do wody.
W XII wieku mieszkańcy osady położonej na
północnym stoku Wału Zielonogórskiego, a później
miasta czerpią wodę wprost z potoku Łącza, a także
z pobliskich źródeł i strumieni. Pierwsza wzmianka
o istnieniu „wodociągu” w mieście pochodzi z roku
1475; władze miejskie domagały się wówczas odszkodowania od kapitana von Sohr za uszkodzony przez
wojsko wodociąg.
XVI – XVII wiek to lata rozbudowy istniejącej
sieci wodociągowej (koryta, drewniane rurociągi,
kasty – z których woda była czerpana). Koszty rozbudowy oraz koszty utrzymania sieci ponoszą władze
miejskie.
W XVIII i XIX wieku następuje dalsza rozbudowa rozproszonego systemu ujęć i sieci wodociągowych. Nadzór nad siecią sprawuje rurmistrz, zatrudniany przez władze miejskie. Rurociągi drewniane
sukcesywnie zastępowano kamionkowymi, porcelanowymi, a od 1832 roku żeliwnymi.
By ujmować coraz większą ilość wody sięgano po
nią coraz głębiej; studnie początkowo kopano, później wiercono. Budowano zbiorniki, by nocą gromadzić w nich wodę. Zasoby wód podziemnych na terenie miasta były jednak ograniczone. Zdarzało się, że
podczas suszy wysychały w mieście stawy, strumienie
a nawet studnie.
W roku 1875 powołano Zakład Wodociągów
Miejskich celem rozwiązania narastającego problemu
zaopatrzenia miasta w wodę pitną. Zasadnicza przebudowa systemu następuje w latach 1875 – 1878. Wy-

budowano wówczas zbiornik terenowy o poj. 430 m3
zaopatrujący grawitacyjnie miasto w wodę, 8 studni
i główną sieć rozdzielczą z rurociągów żeliwnych.
Poszukiwania nowych terenów wodonośnych
doprowadziły do odwiercenia (1899) nowych studni i wybudowania w najwyższym punkcie obszaru
miasta zbiornika terenowego o pojemności 1000 m3
oraz pompowni parowej. Kolejne ujęcie wody rusza
w roku 1926 przy dzisiejszej ul.  Botanicznej. W roku
1928 oddano do użytku stację odżelaziaczy o wydajności 160 m3/h oraz zbiornik wieżowy o pojemności
300 m3. Rozwijające się miasto potrzebowało jednak
coraz więcej wody. Poszukiwano źródeł dobrej wody
głównie na terenie miasta. Wystarczających ilości
wody z nowych ujęć nie dało się jednak uzyskać.
Sięgnięto więc po zasoby wód podziemnych Pradoliny Odry. Powstało wówczas (1966) ujęcie lewarowe i stacja uzdatniania wody w Zawadzie (1968).
Szybki spadek wydajności studni ujęcia lewarowego, rosnąca liczba mieszkańców oraz rozwój przemysłu wymuszają kolejne posunięcie – sięgnięcie po
wody powierzchniowe. Rusza ujęcie (1975) na rzece
Obrzycy, rozbudowano SUW w Zawadzie (1971 – 76,
1979 – 89, 1994, 2000) o urządzenia do uzdatniania
wód powierzchniowych. W roku 2008 oddano do eksploatacji stację uzdatniania wód podziemnych „Zacisze” wraz ze zbiornikiem o pojemności 1200 m³.
Operatorem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta był do 30 czerwca 2004 r. zakład budżetowy o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zielonej Górze. Od 1 lipca 2004 r. są nim „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dziś Spółka ujmuje, uzdatnia i dostarcza wodę
pitną dla ponad 120 tys. odbiorców z trzech źródeł:
rzeki Obrzycy, ujęcia lewarowego i studni głębinowych na terenie miasta (tab. 4.1, rys.4-1)

Tab. 4.1. Struktura pochodzenia wody ujmowanej dla wodociągu komunalnego w Zielonej Górze w latach 2000 - 2009
Ujęcie/Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Rzeka Obrzyca
45,2 %
49,2 %
52,8 %
44,8 %
39,7 %
38,5 %
Ujęcie lewarowe
46,2 %
41,9 %
39,4 %
45,8 %
45,2 %
39,6 %
Studnie głębinowe
8,7 %
9,1 %
7,8 %
9,4 %
15,1 %
21,9 %
Zacisze
12,1%

studnie
miasta
8,1%

studnie
miasta
9,1%

Obrzyca
39,3%

Obrzyca
uj .
Lew arow e
41,6%

49,2%

ujęcie
Lewarowe
40,5%

Rys.4-1. Graficzny obraz struktury pochodzenia wody ujmowanej – dla roku 2005 i 2009
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4.1.2. Ujęcia i stacje uzdatniania wody
Ujęcie wód powierzchniowych na rzece Obrzycy
Zasadniczym źródłem wody surowej dla potrzeb
wodociągu zielonogórskiego jest obecnie rzeka Obrzyca, prawostronny dopływ Odry. Powierzchnia zlewni
rzeki Obrzycy to prawie 1800 km2 znajdujących się
na terenach województw: lubuskiego i wielkopolskiego. W zlewni znajdują się liczne jeziora, z których
najważniejsze – bo stanowiące rezerwuar wody – to:
Sławskie, Rudno, Wilcze oraz Wojnowskie Wschodnie
i Zachodnie. Wielkość przepływu w rzece umożliwia

Rys. 4-2. Punkty monitoringu w zlewni rz. Obrzycy –
wybrane parametry jakości wód

pobór wody w ilości określonej pozwoleniem wodnoprawnym, tj. 0.4 m3/s. Przeciętny pobór wody z rzeki
Obrzycy wynosi obecnie 7 000 – 11 000 m3/d.
Jakość wód w zlewni Obrzycy monitorowana jest
w 6-ciu punktach pomiarowo-kontrolnych. Charakterystykę jakości wód przedstawia rys. 4-2. Przedstawione parametry są wyrażone w jednostkach [mg/l]
z wyjątkiem mętności [NTU] i barwy [skala Hazena].

Ujęcie wody powierzchniowej „Sadowa”
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Ujęcie wody powierzchniowej „Sadowa” na rzece Obrzycy znajduje się na przyujściowym odcinku
tej rzeki, w pobliżu miejscowości Głuchów. Jest ono
typowym ujęciem brzegowym; na wlocie wody do
komór czerpnych pompowni znajdują się kraty i sita.
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Rys. 4-3. Charakterystyka wybranych parametrów wody ujmowanej z rzeki Obrzycy w latach 1999–2009
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Ujęcie wód podziemnych w Zawadzie

Ujęcie lewarowe wód podziemnych zlokalizowane
jest w Pradolinie Odry w rejonie miejscowości Zawada
i Jany. Ujmuje wody infiltracyjne z rzeki Odry i podziemne spływające z Wału Zielonogórskiego. Ujęcie to
składa się z 22 studni o głębokościach od 18 do 30 m,
połączonych dwoma lewarami ze studnią zbiorczą
7,5

pompowni, skąd woda przetłaczana jest rurociągiem
Ø500 do Stacji Uzdatniania Wody. Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza pobór wody w ilości 770 m3/h.
Aktualna wydajność ujęcia lewarowego wynosi 9 000 –
10 000 m3/d. Charakterystyczne parametry wody czerpanej z ujęcia lewarowego przedstawia rys. 4-4.
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Studnie głębinowe na terenie miasta

Na terenie miasta istnieje kilkanaście studni głębinowych, z których czynne są obecnie 3 w rejonie
siedziby Spółki przy ul.  Zjednoczenia. Woda z tych
studni – w ilości ok. 2 000 m3/d – pochodzi z utworów
czwartorzędowych, nie wymaga uzdatniania i wtłaczana jest bezpośrednio do sieci miejskiej. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z tych 3 otworów

dopuszcza czerpanie wody w ilości 180 m³/h. Woda
głębinowa z pozostałych otworów posiada ponadnormatywne ilości żelaza i manganu. Spółka wybudowała stację uzdatniania wód podziemnych w zachodniej
części miasta przy al. Wojska Polskiego o wydajności
ok. 5 000 m3/d. Uzdatnia ona wodę czerpaną za pośrednictwem 4 studni.

4.1.3. Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie

Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie
Do Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zawadzie przesyłana jest woda ujęta z rzeki Obrzycy
i oczyszczona wstępnie na kratach i sitach. Proces
wstępnego oczyszczania jest wspomagany – już na
SUW Zawadzie – poprzez cedzenie wody na mikrositach bębnowych usuwających plankton i zawiesiny o
wielkości powyżej 10 μm. Kolejne procesy oczyszcza44

nia zachodzą w akcelatorach, gdzie trafia mieszanina
wód powierzchniowych i podziemnych doprowadzanych z ujęcia lewarowego. W nich prowadzona jest
koagulacja zanieczyszczeń solami żelaza (III); na odpływie z akcelatorów do sklarowanej wody dozowana
jest niewielka dawka dwutlenku chloru. Z akcelatorów woda odpływa grawitacyjnie na filtry pospiesz-
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ne otwarte (piaskowo-żwirowe), by po usunięciu do
akceptowalnych wielkości żelaza, manganu, mętności
trafić do zbiornika pośredniego wody czystej. Stamtąd
woda przetłaczana jest pompami na drugi stopień filtracji, gdzie złożem jest selektywnie uaktywniony dolomit. Podstawowym celem drugiego stopnia filtracji
jest związanie znaczącej częsci agresywnego dwutlenku węgla oraz wzbogacenie wody w magnez, wapń
i dalsza poprawka klarowności wody. Przefiltrowana

woda spływa grawitacyjnie do zbiornika wody czystej.
Po ustabilizowaniu pH uzdatnionej wody sodą kalcynowaną i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru,
woda pitna przesyłana jest do miejskiej sieci wodociągowej dwoma rurociągami Ø500 i Ø800. Przeciętna
ilość wody obecnie uzdatnianej w SUW w Zawadzie
wynosi 16 000 – 20 000 m3/d. Schemat technologiczny Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie przedstawia
rys. 4-5.
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Rys. 4-5. Schemat technologiczny SUW w Zawadzie

4.1.4. Stacja Uzdatniania Wód Podziemnych „Zacisze”
Z dniem 1 sierpnia 2008 r. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. rozpoczęły eksploatację Stacji Uzdatniania Wód Podziemnych przy
ul. Wojska Polskiego. Wody podziemne ujmowane są
czterema studniami głębinowymi o łącznej wydajności 236 m³/h i kierowane do Stacji Uzdatniania Wody,
której nadano nazwę „Zacisze”. Surowa woda poddawana jest napowietrzaniu i filtracji w filtrach zamkniętych ciśnieniowych, następnie jest gromadzona
w zbiorniku o pojemności 1200 m³ i za pomocą pomp
kierowana do odbiorców. W wydzielonej strefie zaopatrywanej wyłącznie z tej stacji mieszka i pracuje
ok. 30000 zielonogórzan. W tej strefie znajdują się
m.in. osiedla:
• Leśne,
• Zacisze,
• Malarzy,
• Przyjaźni i Łużyckie (budynki wzdłuż ul. Wojska
Polskiego),

oraz inne budynki mieszkalne i użyteczności publicznej wzdłuż ul.  Wojska Polskiego (do ulicy Kupieckiej),
także wzdłuż ul.  Kupieckiej i Batorego (w kierunku
północnym do ul. Energetyków) i ul. Osadnicza (do
ul. Foluszowej).

Stacja uzdatniania wody „Zacisze”
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UZDATNIANIE WODY DLA ZIELONEJ GÓRY W SUW ZACISZE

FILTRY
popłuczyny

Powietrze
sprężone

ZBIORNIK
REAKCJI
Dmuchawa
Pompa
płucząca

ZBIORNIK WODY
CZYSTEJ

Studnie głębinowe

Do sieci
miejskiej

Pompy sieciowe

Rys.4-6. Schemat technologiczny uzdatniania wody w SUW „Zacisze”
Dobowa zdolność produkcyjna wodociągu zielonogórskiego wynikająca z pozwoleń wodnoprawnych
i przepustowości posiadanych urządzeń wynosi obecnie 85,0 tys. m³/d. Sama Stacja Uzdatniania Wody
w Zawadzie została zaprojektowana na 100 tys. m³/d.
W 2009 roku średniodobowa produkcja wodociągu
wyniosła 21,8 tys. m³/d.

Woda pitna z SUW Zawada, SUW „Zacisze” oraz
studni na terenie miasta spełnia wszelkie aktualne
wymogi stawiane przepisami krajowymi i przepisami
Unii Europejskiej. Spółka dostarcza wodę pitną także do części gminy Zielona Góra (miejscowości: Przylep, Łężyca – Czarkowo, część Zawady) oraz do części
gminy Świdnica (Wilkanowo - Rybno).

4.1.5. System dystrybucji wody
Zużycie wody z wodociągu komunalnego

Do końca lat osiemdziesiątych zużycie wody z wodociągu komunalnego systematycznie rosło.
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych sytuacja
zmieniła się – zużycie wody zaczęło spadać i to we
wszystkich grupach odbiorców. Przyczyną tego zjawiska było:
• zastosowanie wodomierzy mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych,
• upadek przemysłu (Falubaz, Polska Wełna, Wytwórnia Win, Browar itp.),
• racjonalna gospodarka wodą (m.in. sięgnięcie do
własnych ujęć),
• wzrost opłat za pobieraną wodę i wprowadzenie
opłaty za oczyszczanie ścieków (po uruchomieniu
w roku 1998 oczyszczalni).
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Zjawisko systematycznego spadku zużycia wody
w Zielonej Górze trwało do połowy 2004 roku.
W strukturze zużycia wody z wodociągu komunalnego dominującą pozycję zajmują gospodarstwa
domowe, ich udział przekraczał do roku 2003 nawet
75 %. W roku 2004 w grupie odbiorców przemysłowych zużycie wody radykalnie zwiększyła zielonogórska Elektrociepłownia. Wybudowany i uruchomiony
w sierpniu 2004 r. blok gazowo-parowy zużywa duże
ilości wody do chłodzenia – zwłaszcza latem. Zmieniło to strukturę zużycia wody i odwróciło przejściowo
trend spadkowy zużycia wody z wodociągu komunalnego.

Gospodarka wodno-ściekowa – stan obecny i zamierzenia

Tab. 4.2. Struktura zużycia wody z wodociągu komunalnego w Zielonej Górze w latach 2004 – 2009
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
Gospodarstwa domowe
69,0 %
65,2 %
64,8 %
65,7 %
66,2 %
Przemysł
16,7 %
21,2%
20,8 %
20,2 %
18,9 %
Pozostali odbiorcy
14,3 %
13,6 %
14,4 %
14,1 %
14,9 %
Analiza zużycia wody z wodociągu komunalnego w latach 2004-2009 prowadzi do następujących
stwierdzeń;
• w latach 2004 – 2009 nastąpił nieznaczny spadek
zużycia wody pitnej tj o ok. 0,35 mln m³/rok,
• jednostkowe zużycie wody z wodociągu komunalnego ogółem - mimo początkowego wzrostu do
156 dm³/Mk/d powróciło do wartości wyjściowej,
tj. do 149 dm³/Mk/d,
• w latach 2004 – 2009 w gospodarstwach domowych nastąpił spadek zużycia wody z 4,45 mln m³
do 4,17 mln m³ na rok,
• w rozpatrywanym okresie zmniejszyło się także zużycie wody w przemyśle, z 1,43 mln m³ do
1,23 mln m³ na rok,
• w grupie innych odbiorców zanotowano nieznaczny wzrost zużycia wody z 0,92 mln m³ do
0,99 mln m³ na rok,
• jednostkowe zużycie wody w gospodarstwach domowych zaopatrywanych z wodociągu komunalnego
zmniejszyło się z 103 dm³/Mk/d do 97 dm³/Mk/d,

• w omawianym okresie zmniejszyła się także liczba
mieszkańców, z 118 707 do 117 503.

Rys. 4-7. Struktura zużycia wody w Zielonej Górze
w roku 2009

Zmienność zużycia wody w latach 2004 – 2009
przedstawiają tab. 4.3 i rys. 4-8

Tab. 4.3. Zużycie wody z wodociągu komunalnego w Zielonej Górze w latach 2004 – 2009
Zużycie wody
Jednostka
2004
2005
2006
2007
Ogółem
tys. m³
6 456,0
6 751,8
6 672,6
6 491,1
Mieszkalnictwo
tys. m³
4 455,6
4 403,7
4 320,7
4 266,1
Przemysł
tys. m³
1 080,2
1 433,2
1 386,2
1 309,8
Inni odbiorcy
tys. m³
920,2
915,0
965,7
915,2
Dobowe ogółem
dm³/Mk/d
149
156
155
151
Na mieszkańca
dm³/Mk/d
103
102
100
99
Liczba mieszkańców
118 707 118 221 118 115 117 523
400

350

Na mieszkańca (litry / dobę)

300

256
255
251

220

200

185

150

157
139
127

100

132

121

50

110

92

79

67

60

50

120

43

115

38

110 105
103 103

34

34

33

33

103

46

102 100

54

55

99

99

97

52

52

52

0

2008
2009

2006
2007

2004
2005

2002
2003

2000
2001

1998
1999

1996
1997

1994
1995

1992
1993

1990
1991

2008
6 456,6
4 275,1
1 219,0
962,5
150
99
117 557

2009
6 396,4
4 174,0
1 234,9
987,5
149
97
117 503

Sieć wodociągowa

gospodarstwa domowe
pozostali odbiorcy

250

2009
65,3 %
19,3 %
15,4 %

Rys. 4-8. Zmienność jednostkowego dobowego zużycia wody
przez mieszkańców w Zielonej Górze w latach
1990 – 2009

Istniejąca w roku 1945 sieć wodociągowa nie była
rozbudowywana do połowy lat pięćdziesiątych. Dopiero rozwój budownictwa mieszkaniowego i wzrost
liczby mieszkańców spowodował szybki przyrost
długości sieci wodociągowej. Do momentu uruchomienia ujęcia lewarowego (1966) i stacji uzdatniania
wody w Zawadzie (1968) miasto borykało się z problemem niedoborów wody pitnej – deficyt sięgał
25 %; brakowało wody na najwyższych kondygnacjach, wprowadzono jej racjonowanie, wypowiedziano umowy na dostawę wody zakładom pracy. Z tego
okresu pochodzą rurociągi magistralne Ø500 (ujęcie
lewarowe – SUW, SUW – Sulechowska, magistrale
na terenie miasta), przepompownie i zbiorniki wody
pitnej: Sulechowska 2x600 m³, Lubuska 2x1000 m³,
Braniborska 3x700 m³, Wiśniowa 2x1000 m³, Kordiana 2000 m³. Ujęcie lewarowe nie okazało się uda47
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nym przedsięwzięciem, spadała jego wydajność, a zapotrzebowanie na wodę miasta rosło, gdyż zwiększała
się liczba jego mieszkańców.
Kolejna rozbudowa wodociągu następiła w związku z uruchomieniem ujęcia wody powierzchniowej na
rzece Obrzycy w roku 1975. Wybudowano magistralę
dosyłową Ø800 z żeliwa sferoidalnego o długości ok.
10 km (z przejściem syfonem pod Odrą) z ujęcia do
SUW, rozbudowano SUW o urządzenia do uzdatniania wód powierzchniowych, wybudowano rurociąg
magistralny Ø800 między SUW a przepompownią
Sulechowska z rur żelbetowych oraz rurociągi magistralne na terenie miasta o średnicach od Ø400 do
Ø800. Kolejne rurociągi magistralne na terenie miasta powstały w latach:
• 1984 – Ø500,Ø600 – 2500 mb, Wzgórze Braniborskie – Os. Kisielińskie,
• 1985 – Ø600 – 590 mb, ul.   Morwowa – ul.   Wiśniowa,

• 1988 – Ø600 – 530 mb, ul.   Lubuska – Wzgórze
Braniborskie,
• 1992 – Ø800 – 2575 mb, ul.  Sulechowska – ul.  Lubuska,
• 1993 – Ø400 – 3600 mb, do Jędrzychowa,
• 1993 – Ø600 – 1360 mb, Wzgórze Braniborskie –
ul.  Strzelecka.
Równolegle z rurociągami magistralnymi budowano kolejne zbiorniki przy nowych i modernizowanych przepompowniach:
• 1984 – pompownia ul.  Lubuska,
• 1985 - zbiornik 3300 m³ ul.  Wiśniowa,
• 1987 – pompownia Sulechowska,
• 1988 – kompleks zbiorników 4x5000 m³ na Wzgórzu Braniborskim,
• 1997 – zbiorniki 2x5000 m³ ul.  Sulechowska,
• 2008 – zbiornik 1200 m³ przy SUWP „Zacisze”.

Tab. 4.4. Długość sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) w latach 1957 – 2009
Rok
Długość sieci [km ]

1957
68,7

1966
89,6

1970
100,2

Na koniec roku 2009 z miejskiej sieci wodociągowej korzystało 116 900 mieszkańców Zielonej Góry
tj. 99,5 %.
Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie
miasta Zielona Góra na dzień 31.12.2009 wynosiła
401,7 km, z czego 57 km przypada na rurociągi magistralne (zakres średnic od 400 do 800 mm), 218,8 km
przypada na sieć rozdzielczą (Ø80 – 300 mm), a pozostałe tj. 126,2 km stanowią przyłącza wodociągowe,
których jest prawie 7000.
Struktura materiałowa sieci wodociągowej przedstawia się następująco:
• żeliwo – 46,9 %,
• PVC – 18,7 %,
• PE – 22,9 %,
• żelbet – 1,3 %,

1980
258,0

1985
280,0

1990
299,7

2000
351,7

2004
374,2

2009
401,7

• żeliwo sferoidalne – 2,0 %,
• stal – 2,8 %,
• azbestocement – 5,4 %.
Rozliczenie ilości zużytej wody następuje na podstawie odczytów wskazań ponad 9600 szt. wodomierzy zamontowanych na przyłączach. Spółka posiada
własną wodomierzownię.
Struktura wieku sieci wodociągowej przedstawia
się następująco:
• do 5 lat – 7 %,
• 6 – 10 lat – 5 %,
• 11 – 20 lat – 13 %,
• powyżej 20 lat – 75 %.
Strukturę tą przedstawiono na wykresie kołowym
(rys. 4-10)
do 5 lat
7%

6÷10 lat
5%

11÷20 lat
13%

powyżej
20 lat
75%

Rys. 4-9. Struktura materiałowa zielonogórskiej sieci wodociągowej – stan na 31.12.2009 r.
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Rys. 4-10. Struktura wieku sieci wodociągowej – stan
na 31.12.2009 r.
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Wskaźnik ilości awarii na 1 km sieci wodociągowej w roku 2009 wynosił 0,27, w tym:
• dla rurociągów magistralnych – 0,04,
• w sieci rozdzielczej – 0,48,
• dla przyłączy – 0,66.
Spółka kładzie obecnie duży nacisk na przedsięwzięcia modernizacyjne związane z wymianą istniejącej sieci, a zwłaszcza na wymianę przyłączy
domowych. Nowe odcinki sieci, jak również przyłącza wodociągowe budowane są głównie z rur PE.

Do końca roku 2032 w ramach Krajowego Programu
Usuwania Azbestu istniejące w sieci wodociągowej
rury azbestocementowe zostaną zastąpione rurami
z innych materiałów.
Trwa uzbrajanie w sieć wodociągową terenów
Osiedli: Kolorowe (Chynów) i Uczonych (Jędrzychów). W najbliższych latach przewidywana jest budowa sieci przesyłowej do projektowanego Lubuskiego Parku Technologicznego w Nowym Kisielinie.

Zbiorniki wody na terenie miasta

W związku ze znacznym zróżnicowaniem wysokościowym miasta, sięgającym prawie 150 m, na jego
terenie eksploatowane są 4 przepompownie strefowe
wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi. Łączna pojemność zbiorników na terenie miasta wynosi
37300 m3, a największe z nich to zespół 4 zbiorników
na Wzgórzu Braniborskim o pojemności 5000 m3
każdy.
Zbiorniki wody pitnej na Wzgórzu Braniborskim

4.1.6. Jakość wód ujmowanych i wody pitnej dostarczanej do miasta
Dane na temat jakości wody ujmowanej z poszczególnych ujęć dla zaopatrzenia miasta w wodę pitną

oraz dane dotyczące jakości wody pitnej zestawiono
w tabelach 4.5 i 4.6.

Tab. 4.5. Jakość wody z ujęcia na rzece Obrzycy i ujęcia lewarowego w Zawadzie w roku 2009
Wody ujmowane do uzdatnienia
w SUW w Zawadzie (2009)
Oznaczenie
ABS - UV
Azot amonowy
Azot ogólny
Azotany
Azotyny
Barwa
Bor
BZT5
Chlorki
Chlorofil „a”
Chrom
ChZT (K2Cr2O7)
ChZT (KMnO4)
CO2-agresywny
CO2-wolny
Cynk
Detergenty
anionowe
Fenole
Fluorki
Fosfor
Kadm
Krzemionka
Kwasowość
Langeliera indeks
Magnez

Jednostka
1/cm
mg NH3/dm3
mg N/dm3
mg NO3/dm3
mg NO2/dm3
mg Pt/dm3
mg B/dm3
mg O2/dm3
mg Cl/dm3
mg/dm3
mg Cr/dm3
mg O2/dm3
mg O2/dm3
mg CO2/dm3
mg CO2/dm3
mg Zn/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg F/dm3
mg P /dm3
mg Cd/dm3
mg SiO2/dm3
mval /dm3
mg Mg/dm3

z Obrzycy
w Sadowej
min
19,7
0,11
1,40
<0,5
0,009
23
0,2
2,3
29,6
0,6
<0,001
18,6
7,30
0,0
1,8
<0,01

srednie
25,1
0,48
2,71
3,70
0,068
34,7
0,3
3,7
39,8
6,3
<0,001
24,7
9,67
0,2
7,2
0,01

max
31,7
1,31
3,82
10,20
0,284
60
0,3
6,6
49,3
23,0
0,001
33,3
14,20
2,9
13,9
0,02

0,01
<0,01
0,16
0,11
<0,001
7,4
0,05
-0,03
9,0

0,03
<0,01
0,17
0,23
<0,001
11,6
0,23
0,15
11,0

0,07
<0,01
0,19
0,38
0,001
14,3
1,27
0,55
12,9

badano
próbek
54
54
12
54
54
54
2
12
54
12
12
12
52
47
54
12
4
4
8
12
12
8
25
47
25

z ujęcia lewarowego
w Zawadzie
min
11,2
0,19
0,00
<0,5
<0,003
15
0,3
1,7
14,8

srednie
17,5
0,40
0,70
<0,5
0,006
25,0
0,3
3,4
17,7

max
23,6
0,92
0,70
<0,5
0,009
60
0,3
4,5
20,8

<0,001
7,6
3,18
0,0
15,1
0,00

<0,001
8,7
4,38
5,4
16,8
0,04

0,001
9,8
16,60
6,7
18,0
0,04

0,01

0,01

0,01

0,02
0,06
<0,001
12,9
0,20
-0,39
6,1

0,07
0,08
<0,001
13,7
0,33
-0,36
7,8

0,11
0,10
<0,001
14,5
0,47
0,00
10,9

badano
próbek
22
22
4
4
4
22
1
4
10
0
4
4
22
18
4
4
1
0
4
4
4
4
4
18
4
49
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Tab. 4.5. Jakość wody... cd.
Wody ujmowane do uzdatnienia
w SUW w Zawadzie (2009)
Oznaczenie
Mangan
Mętność
Miedź
Nikiel
Odczyn
Ołów
Ortofosforany
OWO
Potas
Przewodność
w 25°C
Siarczany
Sód
Sucha pozostałość
Temperatura wody
Tlen - nasycenie
Tlen rozpuszczony
Twardość
niewęglanowa
Twardość ogólna
Twardość ogólna
Twardość ogólna
Wapń
Zasadowość ogólna
Zawiesina - ilość
ogólna
Związki humusowe
Żelazo ogólne
Żelazo
dwuwartościowe
Bakterie grupy coli
typu fekal.
Liczba mikroorg.
w 36 ±2 °C
Liczba mikroorg.
w 22 ±2 °C
Bakterie gr. coli
metodą FM
Escherichia coli
metodą FM

50

z Obrzycy
w Sadowej

Jednostka
mg Mn/dm3
NTU
mg Cu/dm3
mg Ni/dm3
pH
mg Pb/dm3
mg PO4/dm3
mg C/dm3
mg K/dm3
µS cm
mg SO4/dm3
mg Na/dm3
mg/dm3
°C
%
mg O2/dm3
mval/dm3
mval /dm3
mg CaCO3/
dm3
°n
mg Ca/dm3
mval /dm3
mg/dm3
mg/dm
mg Fe/dm3
3

min
0,09
1,62
<0,001
<0,001
7,60
<0,001
0,03
9,17
3,0

srednie
0,23
7,15
0,005
<0,001
7,76
0,004
0,34
9,29
3,0

max
0,46
56,50
0,020
0,001
8,01
0,008
0,91
9,40
3,0

549
71
24,4
392
1,2
4,5
0,43

634
94
26,3
443
11,7
65,5
7,29

0,72
4,07

j.t.k./100cm

j.t.k. w 1 cm

3

j.t.k. w 1 cm3
j.t.k.
w 100cm3
j.t.k.
w 100cm3

z ujęcia lewarowego
w Zawadzie

badano
próbek

54
53
13
12
54
12
52
10
13

min
0,24
3,07
<0,001
<0,001
7,18
<0,001
0,05
3,93
0,8

srednie
0,29
9,94
<0,001
<0,001
7,27
<0,001
0,09
3,98
1,8

max
0,35
27,70
<0,001
<0,001
7,36
<0,001
0,14
4,03
2,7

719
120
28,6
480
22,2
115,2
13,98

53
25
14
8
54
44
54

497
80
8,8
357
5,8
7,8
0,36

540
94
10,3
367
9,7
7,8
0,88

576
100
13,7
392
10,6
7,8
1,32

22
11
11
4
22
1
4

1,94
5,32

2,59
6,24

25
25

1,71
5,00

1,89
5,10

2,07
5,23

4
4

204
11,4
76,3
2,93

258
14,5
89,2
3,44

304
17,0
103,6
3,93

47
47
25
54

0
0,0
86,5
3,05

253
14,1
89,2
3,25

256
14,3
92,3
3,39

18
18
4
22

1,00
3,57
0,17

7,00
4,32
0,52

25,50
4,96
1,74

53
4
54

2,60
1,56
3,10

6,05
1,84
3,86

7,40
2,21
6,65

4
4
22

0

2,16

3,12

4,04

22

mg Fe /dm3
3

badano
próbek

3

146

2400

35

22
22
4
4
22
4
4
2
11

0

0

0

11

48

5

0

0

66

198

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5
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Tab. 4.6. Jakość wody uzdatnionej w SUW Zawada i SUW Zacisze wtłoczonej do sieci wodociągowej w roku 2009
Wody uzdatnione dla zaopatrzenia
Zielonej Góry (2009)
Oznaczenie
ABS - UV
Azot amonowy
Azotany
Azotyny
Barwa
Bor
Chlor ogólny
Chlorki
Chrom
ChZT (met. KMnO4)
CO2-agresywny
CO2-wolny
Cynk
Detergenty anionowe
Dwutlenek chloru
Fluorki
Kadm
Krzemionka
Kwasowość
Magnez
Mangan
Mętność
Miedź
Nikiel
Odczyn
Ołów
Ortofosforany
OWO
Potas
Przewodność w 25°C
Siarczany
Sód
Sucha pozostałość
Temperatura wody
Tlen - nasycenie
Tlen rozpuszczony
Twardość niewęglanowa
Twardość ogólna

Jednostka
1/cm
mg NH3/dm3
mg NO3/dm3
mg NO2/dm3
mg Pt/dm3
mg B/dm3
mg Cl2/dm3
mg Cl/dm3
mg Cr/dm3
mg O2/dm3
mg CO2/dm3
mg CO2/dm3
mg Zn/dm3
mg/dm3
mg ClO2/dm3
mg F/dm3
mg Cd/dm3
mg SiO2/dm3
mval /dm3
mg Mg/dm3
mg Mn/dm3
NTU
mg Cu/dm3
mg Ni/dm3
pH
mg Pb/dm3
mg PO4/dm3
mg C/dm3
mg K/dm3
µS cm
mg SO4/dm3
mg Na/dm3
mg/dm3
o
C
%
mg O2/dm3
mval/dm3
mval /dm3
mg CaCO3/
Twardość ogólna
dm3
Twardość ogólna
°n
Wapń
mg Ca/dm3
mval /dm3
Zasadowość ogólna
mg/dm3
Związki humusowe
mg Fe/dm3
Żelazo ogólne
mg Fe /dm3
Żelazo dwuwartościowe
Liczba mikroorg. w 36 ±2 °C j.t.k. w 1 cm3
Liczba mikroorg. w 22 ±2 °C j.t.k. w 1 cm3
Bakterie gr. coli metodą FM j.t.k. w 100cm3
Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100cm3
Paciorkowce kałowe
j.t.k. w 100cm3
Clostridia
j.t.k. w 100cm3

z SUW Zawada
(2009)

liczba
próbek

min
3,6
0,00
0,67
<0,003
0
0,1

średnie
6,4
0,05
2,00
0,008
3,6
0,2

max
11,2
0,13
8,60
0,013
7
0,3

16,3
<0,001
1,73
0,0
4,1
<0,01
0,00
0,08
0,07
<0,0005
9,7
0,14
6,6
<0,02
0,03
<0,001
<0,001
7,29
<0,001
0,02
2,77
1,6
536
92
12,2
377
5,3
94,0
8,87
2,03
5,06

29,6
<0,001
2,77
1,1
8,5
0,01
0,00
0,35
0,12
<0,0005
10,3
0,17
11,8
0,02
0,12
0,005
0,002
7,58
0,001
0,04
3,40
3,0
618
124
19,0
424
11,6
98,0
10,66
2,68
5,65

44,8
0,000
4,20
6,0
15,4
0,04
0,00
0,55
0,15
0,001
11,7
0,23
20,4
0,05
0,77
0,030
0,004
7,87
0,002
0,07
3,96
6,4
706
154
24,9
443
19,5
102,0
15,56
3,44
6,44

52
52
52
52
52
2
0
52
51
52
50
52
50
4
47
8
49
4
4
51
51
52
49
50
52
50
13
11
12
52
52
13
4
52
49
52
52
52

253

282

322

50

14,2
81,7
2,68
0,34
0,00

15,8
93,5
2,97
0,42
0,06

18,0
105,0
3,25
0,48
0,15

0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0

6
82
0
0
0
0

50
52
52
4
52
0
52
52
52
52
12
11

z SUW Zacisze
(2009)
min
1,8
<0,02
0,78
<0,003
0

średnie
2,1
0,04
1,45
<0,003
3,0

max
2,8
0,07
2,74
<0,003
10

<0,05
12,9
<0,001
0,86
0,0
7,0
<0,01
<0,01

0,08
16,6
0,002
1,03
0,0
10,1
0,04
<0,01

0,15
23,0
0,002
1,31
0,0
12,7
0,05
<0,01

liczba
próbek

0,09
0,08
0,10
<0,0005 <0,0005 <0,0005
13,5
13,5
13,5
0,35
0,07
0,98
9,1
7,1
10,7
0,03
<0,02
0,03
0,17
0,07
0,37
0,002
<0,001
0,003
<0,001 <0,001
0,001
7,53
7,40
7,77
0,001
<0,001
0,003
0,06
0,04
0,07
0,89
0,89
0,89
1,8
1,6
2,0
617
582
663
106
95
111
10,7
8,4
12,6
402
367
430
10,8
10,3
11,3
76,8
76,8
76,8
8,59
7,72
10,30
2,31
2,16
2,47
5,98
4,37
6,48

9
11
11
11
12
0
12
6
7
10
10
6
7
1
0
5
7
1
6
6
12
12
7
6
12
7
5
1
5
12
6
5
6
12
1
10
6
6

219

299

324

10

12,2
72,5
3,59

16,7
105,0
3,98

18,1
113,7
4,24

<0,02
<0,02
0
0
0
0
0

0,02
<0,02
3
8
0
0
0

0,10
<0,02
33
70
0
0
0

10
6
10
0
12
5
13
13
13
13
12
0
51
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4.2. System odprowadzania ścieków
4.2.1. Rys historyczny
Potok Łącza i szereg strumieni odwadniających
teren miasta w naturalny sposób stały się odbiornikiem powstających ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych) i przemysłowych, a także wód opadowych. Jego utrzymanie stało się ważnym i trudnym
zadaniem dla władz miejskich. Umacnianie brzegów
faszyną, pogłębianie koryta i odmulanie to zabiegi
powtarzane regularnie, które wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miasta, rozwojem przemysłu i rosnącą ilością ścieków już nie wystarczały. Ścieki sanitarne
powodowały ponadto fetor i zagrożenie epidemiologiczne.
W XIX wieku obudowano cegłami i brukiem
koryto Łączy na odcinku od ul.   Drzewnej przez
ul.  Masarską do ul.  Zamkowej.
Pierwszy projekt skanalizowania miasta, zakładający budowę kanalizacji ogólnospławnej, oczyszczalni
ścieków i regulację Łączy, wyłoniony w drodze konkursu w roku 1898 – z powodu braku środków – został
ograniczony jedynie do budowy kanalizacji. Powolną
budowę kanalizacji przerwała I wojna światowa.
Drugi projekt skanalizowania miasta powstał
w roku 1921 i w tymże roku rozpoczęto jego realizację, tj. budowę nowego koryta Łączy, poniżej dzi-

siejszej Filharmonii. W roku 1925 znaczna część miasta posiadała już kanalizację, której osią był kolektor
główny poprowadzony dawnym korytem Łączy, a do
którego kanałami bocznymi dopływały ścieki z rejonu Starego Rynku, pl. Pocztowego oraz ul.  Moniuszki i Kasprowicza. Kanalizacja ta posiadała jednak za
małą przepustowość, kanały poprowadzono ze zbyt
małymi spadkami, często zamulały się a ścieki „wybijały” na ulicew okolicach Drzewnej, Reja, Dąbrowskiego. Budowa poprawnie działającej kanalizacji –
dla całego miasta - stała się w roku 1929 priorytetem
dla Rady Miejskiej. Zadanie to powierzono firmie
„Francke Werke AG” z Bremy.
Trzeci projekt budowy kanalizacji miejskiej realizowany był w latach 1929 – 1938 i rozpoczęto go od
wyremontowania i rozbudowy kolektora głównego na
trasie ul.  Twardowskiego – Licealna – Masarska – Św.
Jadwigi – Mickiewicza – Filharmonia – Młyńska – Węglowa oraz budowy następnych kolektorów bocznych.
W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano w roku
1934 przy ul.  Foluszowej mechaniczną oczyszczalnię
ścieków o przepustowości 19 500 m³/d. W roku 1938
miasto posiadało 37,4 km kanalizacji ogólnospławnej,
do której podłączone było 46 % budynków.

4.2.2. Stan istniejący sieci kanalizacyjnej i zamierzenia rozwojowe
Kanalizacja ogólnospławna wybudowana w okre- „Łącza”, której postawiono zadanie wybudowania
sie międzywojennym nie była rozbudowywana aż do kolektora dosyłowego i nowej oczyszczalni ścieków.
połowy lat pięćdziesiątych. Szybki rozwój kanalizacji Nowa oczyszczalnia ścieków w podzielonogórskiej
– związany z budową osiedli mieszkaniowych i wzro- Łężycy oddana została do eksploatacji w roku 1998.
stem liczby mieszkańców – nastąpił dopiero w dwu- Aktualnie realizowany jest program budowy kolektodziestoleciu 1960-1980. Przybyło wówczas prawie rów odciążających stare, o zbyt małej przepustowości,
50 tys. mieszkańców, a długość sieci kanalizacyjnej przebiegające przez śródmieście kanały ogólnospławzwiększyła się o ponad 120 km. W okresie tym wybu- ne, pochodzące z lat trzydziestych XX w. Realizację
dowano system rozdzielczy w południowo-wschodniej programu rozpoczęto w połowie lat dziewięćdzieczęści miasta, wykonano kanalizację ogólnospławną siątych ubiegłego stulecia. Dotychczas wybudowano
dla osiedli mieszkaniowych: Morelowe, Piastowskie, 3 kolektory ogólnospławne:
Wazów, Ptasia oraz skanalizowano strefę przemysło- • ul.  Reja, 790 mb Ø600,
wą. Z powodu wysokich kosztów odkładano na póź- • al. Konstytucji 3 Maja, 1200 mb Ø1000,
niej pełną kanalizację potoku Łącza na odcinku od • ul.  Kupiecka, 600 mb Ø1000.
ul.  Węglowej do oczyszczalni ścieków przy ul.  FoluBudowa wymienionych kolektorów ułatwiła odszowej. Z tych samych względów odkładano remonty prowadzenie wód opadowych z rejonu śródmieścia,
i rozbudowę oczyszczalni ścieków.
likwidując jednocześnie przyczynę podtopień budynKolektor główny Ø2500 wybudowano dopie- ków w tym rejonie.
ro w latach osiemdziesiątych, w połowie lat siedemZmienność długości sieci kanalizacyjnej w Zielodziesiątych zaniechano remontu kapitalnego starej nej Górze w latach 1954-2009 przedstawia tab. 4-7.
oczyszczalni ścieków. W roku 1985 powołano Spółkę
Tab. 4-7. Długość sieci kanalizacyjnej (wraz z przyłączami) w latach 1954 – 2009
Rok
1954
1960
1970
1980
1990
2000
2004
2009
Długość [ km ]
37,4
40,0
100,0
163,0
177,4
221,0
241,3
308,7
52

Gospodarka wodno-ściekowa – stan obecny i zamierzenia

Na koniec 2009 roku z miejskiej sieci kanalizacyjnej korzystało 111 600 mieszkańców, tj. 95,0 %.
W Zielonej Górze istnieje mieszany system kanalizacji o łącznej długości 240,8 km, który tworzą kanały
ogólnospławne oraz system rozdzielczy składający się
z kanalizacji sanitarnej i ok. 60 km kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do potoków
Dłubnia, Gęśnik, Pustelnik oraz do zbiorników terenowych (w gestii Urzędu Miasta). Spółka eksploatuje ponadto 4500 przykanalików (przyłączy) o łącznej
długości 67,9 km. Większość kanalizacji eksploatowanej przez Spółkę została wykonana z rur betonowych i kamionkowych (63,3 %). Transport ścieków
wspomagany jest przez system przepompowni. Trwa
proces przyłączania nieruchomości do wybudowanej
kanalizacji; dotyczy to przede wszystkim dzielnic pozbawionych dotąd kanalizacji sanitarnej, głównie Jędrzychowa i Chynowa.
W roku 2009 przyjęto do kanalizacji miejskiej
5 717,0 tys. m³ ścieków.
Do sieci miejskiej trafiają także ścieki bytowe
z miejscowości Przylep, Stary i Nowy Kisielin oraz
Wilkanowo. Bezpośrednio do kolektora otwartego

kieruje ścieki NOVITA, Aeroklub oraz Osiedle Czarkowo (Łężyca).
Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco:
• kamionka – 39,8 %,
• beton – 23,5 %,
• PVC – 28,8 %,
• PE – 4,4 %,
• żeliwo – 0,7 %,
• żywice poliestrowe – 2,8 %.
Strukturę tą przedstawia wykres słupkowy
(rys. 4-11).
Struktura wieku sieci kanalizacyjnej przedstawia
się następująco:
• do 5 lat – 22 %,
• od 6 do 10 lat – 7 %,
• od 11 do 20 lat – 14 %,
• powyżej 20 lat – 57 %.
Strukturę wiekową sieci kanalizacyjnej przedstawia rys. 4-12.
Wskaźnik awarii sieci kanalizacyjnej na 1 km wynosił w roku 2009 – 0,04.

39,8%

28,8%
23,5%

do 5 lat
22%

powyżej
20 lat 57%

6÷10 lat
7%

4,4%
2,8%

11÷20 lat
14%

żywice
poliestrowe

żeliwo

PE

PVC

beton

kamionka

0,7%

Rys. 4-11. Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej –
stan na 31.12.2009

Rys. 4-12. Struktura wieku sieci kanalizacyjnej – stan
na 31.12.2009

Odprowadzenie ścieków poza teren miasta
Kolektor główny systemu kanalizacji ogólnospławnej, wybudowany w latach osiemdziesiątych XX
w., o przekroju kołowym i średnicy 2,5 m poza granicami miasta przechodzi w kanał otwarty i odprowadza miejskie ścieki do oczyszczalni ścieków (mecha-

niczno-biologicznej) wybudowanej 7 km na północ od
Zielonej Góry, w rejonie miejscowości Łężyca. Kanał
otwarty o przekroju V pełni w okresie opadów także
funkcję retencyjną.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
W ramach programu realizowany jest projekt
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica”, współfinansowany – w 85 % - przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Projekt ten polega
na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Miasta Zielona Góra obejmującej budowę
nowych sieci kanalizacyjnych na obszarach pozba-

wionych dotąd kanalizacji sanitarnej (dzielnice miasta: Chynów i częściowo Jędrzychów) oraz renowację
starych kanałów, rozbudowę istniejącej Oczyszczalni
Ścieków „Łącza” (część mechaniczna i spalarnia osadów), przyłączenie do zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Zielona Góra miejscowości
Przylep, Stary i Nowy Kisielin z Gminy Zielona Góra
oraz miejscowości Wilkanowo z Gminy Świdnica.
53
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W latach 2006 – 2009 wybudowano:
• 112,7 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
• 14,7 km sieci kanalizacji deszczowej,
• 6,9 km sieci wodociągowej w m. Wilkanowo.
Ponadto renowacji poddano 10,8 km sieci kanalizacji ogólnospławnej.
Obecnie trwa uzbrajanie w sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków terenów osiedli: Kolorowe (Chynów) i Uczonych (Jędrzychów). W roku
2010 rozpoczęto budowę systemu kanalizacji sanitarnej w sąsiadujących z Zieloną Górą miejscowościach

4.2.3. Jakość ścieków
Jakość ścieków odprowadzanych z terenu miasta
Zielona Góra jest systematycznie kontrolowana (raz
na miesiąc) w czterech punktach:
• wylot kolektora w Trasie Północnej,
• wylot kolektora w ul. Naftowej,

Racula i Drzonków. W najbliższych latach przewidywana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z projektowanego Lubuskiego
Parku Technologicznego w Nowym Kisielinie. Renowacji metodami bezwykopowymi zostanie poddanych
9,13 km starych kanałów ściekowych.
Do roku 2015 kanalizacja sanitarna ma być wybudowana także w miejscowościach : Zawada, Krępa i Łężyca – wschodzących w skład tzw. aglomeracji Zielona
Góra, tj. obszaru obsługiwanego przez oczyszczalnię
ścieków „Łącza”. Wszystkie te przedsięwzięcia będą
współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

• komora K-13 na kolektorze głównym w ul. Foluszowej,
• wylot kolektora w Przylepie.
Charakterystykę jakości ścieków pobieranych do
badań z poszczególnych wylotów przedstawia tab. 4-8.

Tab. 4-8. Skład fizyko-chemiczny ścieków pobieranych z badanych wylotów
Jakość ścieków w sieci
kolektor - Foluszowa
kanalizacji zielonogórskiej
(2009)
min średnie max
Azot amonowy mg NH3/dm3 40,9
59,27
104,5
Azot ogólny
mg N/dm3
53,0
76,0
120,0
Azotany
mg NO3/dm3 <0,5
0,9
1,9
Azotyny
mg NO2/dm3 <0,02
0,03
0,03
BZT5
mg O2/dm3
245
331
415
Chlorki
mg Cl/dm3
67,90 125,52 388,4
Chrom ogólny mg Cr/dm3 <0,001 0,003
0,005
ChZT
mg O2/dm3
558
722
861
(K2Cr2O7)
ChZT (KMnO4) mg O2/dm3
91,5
131,0
172,2
Cynk
mg Zn/dm3
0,16
0,33
0,92
Detergenty
3
mg /dm
3,95
9,89
13,90
anionowe
Ekstrakt
mg Zn/dm3
39,5
59,0
89,0
eterowy
3
Fenole
mg Zn/dm
0,20
0,44
0,61
Fosfor
mg P/dm3
5,70
8,17
12,20
Fosforany
Kadm
Miedź
Odczyn
Ołów
Przewodnictwo
właściwe

kolektor - Naftowa
min średnie
29,5
61,0
5,6
71,6
<0,5
0,8
<0,02
0,30
129
344
85,6
119,5
<0,001 0,009

kolektor - Przylep
min
średnie max
44,4
61,7
105,4
57,0
81,2
126,0
<0,5
0,9
1,4
<0,02
0,03
0,04
205
320
455
92,7
119,7 232,9
<0,001 0,003 0,003

321

743

1696

8

31

96

485

704

995

52,5
0,29

146,0
0,71

350,0
2,07

2,5
0,02

7,0
0,21

19,8
0,40

84,8
0,15

126,0
0,29

160,3
0,40

1,66

6,50

10,40

0,21

0,58

1,79

2,64

9,28

22,00

32,0

96,3

564,0

1,8

4,4

13,5

41,0

53,5

84,0

0,09
3,90

0,46
8,45

0,63
11,80

0,00
<0,1

0,11
0,25

0,81
0,69

0,23
6,20

0,41
8,67

0,61
11,20

mgPO4/dm3
8,62
11,95
17,20
6,01
13,02
21,00
0,08
0,49
1,64
9,10
12,27 15,20
mg Cd/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg Cu/dm3 0,051
0,092
0,385 0,031
0,066
0,168
0,000
0,011
0,056
0,049
0,098 0,325
pH
7,29
7,79
8,26
6,83
7,63
8,09
0,00
0,01
0,06
6,98
7,80
8,16
mg Pb/dm3 <0,001 0,013
0,031 <0,001 0,023
0,040 <0,001 0,001
0,001 <0,001 0,010 0,033

µS cm

Siarczany
mg SO4/dm3
Temperatura
°C
ścieków
Zagniwalność
godzin
Zasadowość
mval /dm3
ogólna
Zawiesina mg /dm3
ilość ogólna
Zawiesina
mg /dm3
łatwoopadająca

1333

1460

2170

1187

1459

1783

565

911

2670

1019

1398

1726

114

138

162

95

135

174

78

104

128

76

130

156

11,3

15,3

19,8

11,2

15,4

20,6

3,8

11,0

19,0

8,8

14,0

19,4

19

21

24

3

19

27

48

104

117

5

20

28

6,7

7,8

9,4

4,6

7,0

9,9

1,4

3,6

8,8

4,4

7,5

9,1

214

306

442

108

323

660

0

54

320

154

307

1020

0,3

2,6

4,8

0,3

2,5

5,5

0,0

0,5

3,3

0,3

2,6

8,5

Spółka prowadzi ponadto kontrolę gospodarki
wodno-ściekowej w zielonogórskich zakładach prowadzących działalność gospodarczą. Jakość ścieków
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max
90,6
107,0
1,3
0,80
800
237,2
0,016

kolektor
- Trasa Północna
min
średnie
max
0,0
0,6
1,1
3,0
5,7
7,6
<0,5
2,2
5,4
0,02
0,16
0,45
4
13
39
24,3
117,4
759,3
<0,001 0,003
0,005

przemysłowych w poszczególnych zakładach objętych
kontrolą zestawiono w tabeli 4-9.
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296

2,45

Zawiesina
łatwoopadająca
ml /dm3

2344 6,56

Zawiesina - ilość
ogólna

mg P /dm3

mg /dm3

mg/dm3

Zasadowość ogólna

Fosfor

mg/dm3

mval /dm3

Ekstrakt eterowy

mg Zn/dm3

Przewodnictwo
właściwe

Detergenty
anionowe

mg O2/dm3

3,73 24,07 78,8 37,1

µS/cm

Cynk

mg O2/dm3

ChZT metodą
nadmanganianową

mg Cr/dm3

313

465

3,31

Carrefour

36,1 541

224,9

0,003

1191

267

0,72 9,25 77,8

7,4 <0,001 0,053 7,22 0,010

11,2

1558 4,45

325

2,25

Focus Mall

81,0 521

132,1

0,005

1131

171

1,83 9,29 82,7 13,9 <0,001 0,083 7,36 0,032

22,5

1506 8,01

424

3,49

Diament wylot C

60,9 154

117,1 <0,001 364

75

0,32 6,48 38,5

6,7 <0,001 0,063 7,72 0,009

9,6

1268 7,02

71

0,85

Diament wylot D 36,7 273

142,0

0,006

612

106

0,90 4,55 44,6

4,6 <0,001 0,089 7,56 0,048

6,8

1063 4,48

144

1,85

Elektrociepłownia
22,9
wylot A

67

67,6

0,002

170

33

0,29 2,27

-

2,5 <0,001 0,026 7,98 0,018

4,3

888

4,56

76

0,69

Elektrociepłownia
7,0
wylot C

32

107,8

0,003

85

14

0,63 0,44

-

2,0 <0,001 0,017 8,27 0,016

3,4

1292 3,40

34

0,23

Luksusowa

3,5

191

159,6

0,006

428

81

0,40 0,93

-

1,1 <0,001 0,082 7,70 0,021

1,8

1595 7,21

93

2,41

Lumel
Sulechowska

64,8 110

102,9 <0,001 253

66

0,33 1,38 33,5

4,2 <0,001 0,125 8,35 0,006

6,3

1076 6,46

218

1,47

Lumel
Dąbrowskiego

40,4

41

67,2

0,029

103

18

0,14 0,40

2,5 <0,001 0,039 7,51 0,010

5,1

923

4,87

38

0,37

Makro

50,5 179

88,0

0,003

435

88

0,80 6,39 53,2

6,9 <0,001 0,064 8,20 0,022

10,4

1096 7,44

179

1,74

McDonald's

33,1 812

252,7

0,004

1845

438

0,33 21,08 295,6 12,5 <0,001 0,086 6,07 0,012

16,3

1692 6,64

294

2,48

MZK

58,3 323

76,4

0,003

725

107

0,33 4,68 39,4

7,8 <0,001 0,098 8,48 0,009

11,0

1053 7,23

110

1,02

Nordis

3,7 1329

78,0

0,004

2860

643

0,31 4,45 564,4 6,2 <0,001 0,077 7,86 0,006

9,4

1004 3,53

603

3,27

Novita

11,7

72

230,3

0,002

156

19

0,13 0,75 22,6

1,5 <0,001 0,017 7,71 0,021

2,9

1208 3,68

28

0,53

PKN Orlen

0,5

40

68,3

0,009

116

16

0,27 4,33 29,4

0,4 <0,001 0,267 7,79 0,036

0,7

794

4,15

68

0,88

PKS Dworcowa

6,7

103

338,9

0,030

235

55

0,49 2,59 40,3

2,9 <0,001 0,205 8,05 0,206

4,6

1593 3,18

398

3,14

PKS Jana z Kolna 36,0 136

93,6

0,002

326

70

0,34 2,16 52,5

3,9 <0,001 0,138 7,34 0,017

6,1

1229 7,31

186

1,56

Poliklinika

25,6 452

170,7 <0,001 987

279

0,25 8,89 51,5 10,1 <0,001 0,017 7,93 0,005

16,1

1415 5,13

248

1,69

PP Polmozbyt

61,7 226

69,1

510

163

0,46 4,16 50,9

7,0 <0,001 0,084 8,10 0,025

10,0

1101 7,56

263

2,58

Steinpol OK
Meble

76,1 158

107,8 <0,001 364

79

0,23 7,43 36,6

7,4 <0,001 0,089 8,40 0,004

11,2

1100 7,80

146

1,81

Szpital
Administracja

23,9 132

118,7 <0,001 323

66

0,19 11,52 33,7

7,1 <0,001 0,016 8,28 0,013

10,7

1267 6,06

100

0,94

Szpital Oczny

69,0 393

325,0 <0,001 925

206

0,29 3,48 52,7

8,6 <0,001 0,045 7,55 0,020

12,7

1964 8,78

322

3,25

Szpital Oddział
Położniczy

30,1 319

102,6 <0,001 778

167

0,55 4,42 52,4 16,0 <0,001 0,024 7,90 0,002

23,6

1015 5,49

281

2,78

Tara

4,0

102

85,8

0,003

173

46

0,25 2,14 29,5

3,3 <0,001 0,014 7,52 0,005

5,9

1452 6,13

161

1,13

Tesco

91,6 495

175,6

0,009

1101

208

0,61 14,53 64,5

8,2 <0,001 0,085 8,34 0,048

13,2

1448 8,47

407

2,89

Wojciechowski

40,5 362

76,1

0,009

796

163

2,19 42,80 45,3

8,3 <0,001 0,735 8,16 0,035

13,4

971

6,86

150

1,03

Zastal

74,8 205

118,6 <0,001 472

107

0,31 4,14 39,7 12,6 <0,001 0,054 8,06 0,017

17,4

1360 7,36

113

1,32

0,006

-

mg PO4/dm3

Ortofosforany

3982 7,97

Ołów

15,8

mg Pb/dm3

0,78 11,66 136,9 10,3 <0,001 0,117 7,23 0,007

Odczyn

234

pH

95,2 500 1043,0 <0,001 958

Miedź

Auchan

mg Cu/dm3

52,4

Kadm

0,005 0,945 6,63 0,021

mg Cd/dm3

22,5 968

Chrom ogólny

Anneberg

Wskaźnik
zanieczyszczenia

Chlorki

BZT5

2054

mg O2/dm3

0,005

Azot amonowy

352,6

Nazwa jednostki

mg NH3/dm3

mg Cl/dm3

ChZT metodą
dwuchromianową

Tab. 4-9. Jakość ścieków przemysłowych w wybranych zakładach i podmiotach objętych monitoringiem
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Większość ścieków przemysłowych pochodzących
z kontrolowanych zakładów odprowadzana jest w stanie surowym, tj. bez podczyszczania. Ścieki te wprowadzane są do kanalizacji nierównomiernie (zrzutami),
a stężenia zanieczyszczeń podlegają znacznym wahaniom w czasie. Likwidacja szeregu zakładów przemysłowych w Zielonej Górze spowodowała zmniejszenie
ładunków niektórych zanieczyszczeń.
Przeprowadzane systematycznie kontrole jakości
ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej – poza sporadycznymi przypadkami
spowodowanymi awariami – pozwalają stwierdzić, iż
odpowiadają one warunkom zawartym w:
• Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia
14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń ka-

nalizacyjnych (Dz. U. nr 136/2006, poz. 964),
• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzone w ściekach
przemysłowych (Dz.U. nr 180/2004, poz. 1867),
• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, których
wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. nr 233/2005, poz. 1988
z późn. zm.).
Aktualny skład ścieków odprowadzanych miejskim systemem kanalizacji ogólnospławnej nie zawiera zanieczyszczeń w stężeniach zagrażających prawidłowej pracy Oczyszczalni Ścieków „Łącza”.

4.3.Utylizacja ścieków i osadów
4.3.1. Charakterystyka ogólna i opis technologii oczyszczania ścieków
Oczyszczalnia Ścieków „ŁĄCZA” została oddana
do eksploatacji w grudniu 1998 r. jako Centralna
Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Zielonej Góry. Jest
zlokalizowana ok. 7 km na północ od miasta i na zachód od wsi Łężyca, w odległości 2 – 3 km od dróg
relacji Czerwieńsk - Wysokie oraz Zielona Góra - Wysokie. Teren oczyszczalni okalają lasy (od strony południowej i północnej) oraz łąki i nieużytki - od strony
wschodniej i zachodniej.
Oczyszczalnia o przepustowości Qśrd = 51 225 m3/d
została zaprojektowana w układzie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków z biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją oraz chemicznym
strącaniem pozostałego fosforu.
Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni kanałem otwartym wyposażonym w budowle spiętrzające tworzące
5 zbiorników retencyjnych o pojemności łącznej 84 000 m3. Kanał dopływowy
kończy przelewowa komora separacyjna, gdzie nadmiar ścieków deszczowych odprowadzany jest obejściem
technologicznym oczyszczalni.
W 2006 roku została zakończona
budowa suszarni osadów – jako pierwszy etap inwestycji rozbudowy węzła
osadowego o instalację suszenia i spalania osadów ściekowych – a w roku
obecnym drugi etap; spalarnia będąca
na etapie trwającego rozruchu technologicznego oraz osadniki wstępne.
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Zarówno budowa suszarni osadów (inwestor Urząd
Miasta Zielona Góra), jak i rozbudowa części mechanicznej oraz budowa spalarni osadów realizowane
były ze znaczącym udziałem środków pomocowych
Unii Europejskiej.
Operatorem Oczyszczalni Ścieków do końca marca 2007 r. była Spółka Ściekowa „Łącza”, od 1 kwietnia
2007 r. jej funkcje przejęły „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Po likwidacji spółki prawa
wodnego jej majątek stał się własnością Miasta Zielona
Góra. Majątek ten (wraz z suszarnią osadów ściekowych) został użyczony obecnemu operatorowi tj. „Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji” Sp. z o.o.

Widok zielonogórskiej oczyszczalni ścieków w Łężycy
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Rys. 4-12. Schemat technologiczny zielonogórskiej oczyszczalni ścieków w Łężycy

Część mechaniczna

Ścieki z separacyjnej komory przelewowej przepływają otwartym kanałem dopływowym, w którym
wbudowana została zwężka pomiarowa, do budynku
krat. W celu umożliwienia przyjmowania do oczyszczalni ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
wybudowano punkt zlewny wyposażony w pomiar
przepływu i czytniki kart magnetycznych.
Ścieki z punktu zlewnego odprowadzane są do
kanału dopływowego przed pomiarowymi urządzeniami rejestrującymi.
Dwie mechanicznie czyszczone kraty rzadkie
o prześwicie 50 mm zlokalizowane zostały w budynku krat, przepompowni głównej i sit. Zatrzymywane
skratki za pomocą przenośnika taśmowego odprowadzane są do kontenera, higienizowane wapnem
chlorowanym i wywożone na składowisko odpadów
w Raculi.
Z komory krat rzadkich ścieki dopływają do przepompowni głównej wyposażonej w pięć pomp zatapialnych. Pompy tłoczą ścieki z kanału dopływowego
do sit. W budynku krat, przepompowni i sit zainstalowano pięć obrotowych sit gęstych o prześwicie
2.5 mm.
Skratki zatrzymane na sitach za pomocą przenośnika ślimakowego podawane są do odwodnienia na

Oczyszczalnia Ścieków „Łącza” – punkt zlewny
przeznaczonej do tego prasie, a odwodnione skratki
zbierane są w kontenerach, higienizowane wapnem
chlorowanym i wywożone na składowisko odpadów.
Ścieki oczyszczone na sitach dopływają do dwóch
podwójnych, pracujących w układzie równoległym,
piaskowników przedmuchiwanych, umożliwiających
dodatkowe usuwanie ciał pływających. W piaskownikach zatrzymywany jest piasek o średnicy zastępczej
powyżej 0,16 mm, w stopniu wyższym niż 95%. Powietrze do napowietrzania piaskowników dostarczane jest przez dmuchawy zainstalowane w budynku
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krat, przepompowni głównej i sit. Mieszanina ścieków i piasku osadzającego się w kinetach piaskowników przetłaczana jest za pomocą pomp zatapialnych
zainstalowanych na pomostach przejezdnych do ko-

ryt zlokalizowanych wzdłuż piaskowników, skąd trafia do dwóch pompowni pulpy piaskowej. Stąd pulpa
piaskowa podawana jest do odwodnienia w separatorach piasku umieszczonych w oddzielnym budynku.

Oczyszczalnia Ścieków „Łącza”- kraty rzadkie

Oczyszczalnia Ścieków „Łącza” - sita obrotowe

Odwodniony piasek za pomocą przenośników ślimakowych transportowany jest do kontenerów i następnie wywożony na składowisko odpadów. Ciała
pływające zgarniane są przez zgarniacze do komór
zbiorczych skąd wywożone na składowisko odpadów.

Ścieki zbierające się w komorach zbiorczych pod kożuchem ciał pływających za pomocą pomp zatapialnych przetłaczane są do komór piaskowników, co
pozwala na zmniejszenie objętości ciał pływających
przeznaczonych do wywozu.

Piaskowniki przedmuchiwane (na pierwszym planie)

Separatory piasku

Po piaskownikach ścieki doprowadzane są do
osadników wstępnych, składających się z trzech równoległych komór, rurociągiem GFK DN 1600 z istniejącej komory rozdzielczej. W celu równomiernego rozdziału ścieków do poszczególnych osadników
zastosowano w korytach rozdzielczych jazy z napędem ręcznym i elektrycznym z regulacją położenia
krawędzi przelewowej oraz zastawki kanałowe otwierane w dół. Osadniki zostały wyposażone w zgarniacze łańcuchowe do zgarniania osadu dennego i ciał
pływających oraz w obrotowe rynny zbiorcze ciał pływających. Ścieki z osadników odpływają poprzez żel-

betowe koryta przelewowe o szerokości 60 cm z przelewami pilastymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.
Wytrącony w osadniku osad usuwany jest z każdego leja osadowego oddzielnie, przez system rurociągów wyposażonych w zasuwy nożowe z napędami
elektrycznymi oraz pomiar zawartości suchej masy
w osadzie, do pompowni osadów i dalej do grawitacyjnego zagęszczacza osadu wstępnego. Z zagęszczacza osad trafia do instalacji odwadniania (prasa
komorowa lub taśmowa) i następnie poddawany jest
termicznej przeróbce w instalacji suszenia i spalania
osadów.

Część biologiczna

Z części mechanicznej oczyszczalni ścieki przepływają przez komorę zbiorczo-rozdzielczą, gdzie
po wymieszaniu z osadem recyrkulowanym z osad58

ników wtórnych zasilają komorę defosfatacji wyposażoną w 4 mieszadła zatopione wywołujące ruch
cyrkulacyjny mieszaniny ścieków i osadu, zapobiega-
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jąc jednocześnie sedymentacji. W następnym etapie
ścieki rozprowadzane są do 3 zasilanych równolegle,
wykonanych w kształcie obiegowym, komór napowietrzania. Niezbędny tlen doprowadzany jest do
układu przy pomocy wirników napowietrzających,
wymuszających jednocześnie krążenie osadu czynnego w zbiornikach. Praca wirników sterowana jest automatycznie, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie
naprzemiennych stref aerobowych i anaerobowych,
a co za tym idzie prowadzenie procesów nitryfikacji
i denitryfikacji we wspólnej komorze, nie wymagającej dodatkowej recyrkulacji wewnętrznej.
Wysokość zwierciadła ścieków w komorach napowietrzania utrzymywana jest, niezależnie od wielkości
napływu ścieków na stałym poziomie przez regulowane automatycznie jazy przelewowe. Umożliwia to stałą kontrolę głębokości zanurzenia łopatek wirników
i związanej z tym skuteczności napowietrzania. Cały
proces technologiczny kontrolowany jest przez sondy tlenowe zainstalowane w komorach osadu czynnego oraz alternatywne urządzania do stałej kontroli
zawartości azotu amonowego w odpływających ściekach. Dzięki takiemu zdublowanemu systemowi możliwy jest wybór opcji sterowania procesem – według
parametrów tlenowych lub zawartości azotu amonowego w komorach osadu czynnego. Ścieki z komór
napowietrzania osadu czynnego dopływają do komory rozdzielczej, gdzie następuje ich równomierny
rozdział na sześć równolegle pracujących osadników
wtórnych radialnych. W osadnikach następuje sedymentacja osadu czynnego i klarowanie ścieków
oczyszczonych.
Ścieki oczyszczone z osadników wtórnych odpływają do kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. Wysedymentowany na dnie osadników osad
czynny za pomocą zgarniaczy osadu przemieszczany
jest do lejów osadników, skąd odpływa do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Zbierające się na powierzchni osadników ciała pływające
odprowadzane są do przepompowni ciał pływających,

skąd tłoczone są do głównej przepompowni ścieków
i oddzielane w części mechanicznej oczyszczalni. Do
odpływającej z komór napowietrzania mieszaniny
osadu i oczyszczonych ścieków dodawane są sole żelaza w postaci Fe2(SO4)3 – PIX 113 w celu wytrącenia
pozostałej ilości fosforu.
Istniejący układ technologiczny – beztlenowa komora defosfatacji poprzedzająca układ naprzemiennych stref aerobowych i anaerobowych – stwarza preferencyjne warunki rozwoju niektórych gatunków
bakterii potrafiących zakumulować w komórkach
zwiększone ilości fosforu.

Komory napowietrzania i defosfatacji

Osadniki wtórne

4.3.2. Parametry technologiczne oczyszczalni ścieków
Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wg pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 grudnia 1998 r. w ściekach dopływających oraz uzyskane
w ściekach oczyszczonych (wartości średnie z lat 2005
– 2008) przedstawiają poniższe wykresy (rys. 4-13
i 4-14).

Prasa komorowa
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Rys. 4-13. Wskaźniki zanieczyszczeń ścieków dopływających w latach 2005 – 2008

Rys. 4-14. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach odpływających w latach 2005 – 2008
W dniu 23 grudnia 2008 roku zostało wydane
nowe pozwolenie wodnoprawne. Wskaźniki zanieczyszczeń wg pozwolenia uzyskane w ściekach oczysz-

czonych (wartości średnie z roku 2009) oraz w ściekach dopływających do oczyszczalni przedstawia
tabela 4.10 oraz wykresy (rys. 4-15).

Tab. 4.10. Wartości średnie z 2009 r. wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych
Wartość średnia z 2009 r.
Wartości dopuszczalne
Wskaźnik
Jednostka
Ścieki
w dopływie wg pozwolenia wodnoprawnego
Ścieki surowe
oczyszczone
BZT5

gO2/m3

ChZT
Azot ogólny
Zawiesina
Fosfor ogólny
60

435

7,3

15

gO2/m

908

32

125

gNog./m3

57,1

8,7

10

g./m

445

13

35

7,5

0,28

1

3

3

gPog./m

3
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Rys. 4-15. Ilustracja efektów oczyszczania ścieków w 2009 r. uzyskanych dla normowanych wskaźników

4.3.3. Odpady wytwarzane podczas procesu oczyszczania ścieków
Podczas procesu oczyszczania ścieków powstają
następujące odpady:
1) w części mechanicznej – odseparowane przy pomocy krat, sit, separatorów piasku:
• skratki – kod 19 08 01,
• piasek – kod 19 08 02,
• tłuszcze i mieszaniny olejów - kod 19 08 09.
2) w części osadowej – z przyrostu biomasy podczas
biologicznego procesu oczyszczania ścieków, po
odwadnianiu w prasie komorowej i procesie higienizacji wapnem:
• ustabilizowane komunalne osady ściekowe - kod
19 08 05.

W latach 2005 – 2009 komunalne osady ściekowe poddawane były odzyskowi poprzez stosowanie
ich do upraw roślin nie przeznaczonych do spożycia
i produkcji pasz i przekazywane do tego celu firmie
zewnętrznej. W roku 2010 planowane jest zakończenie rozruchu nowo wybudowanej instalacji do termicznej przeróbki osadów, która przejmie całkowicie
powstające na terenie oczyszczalni osady ściekowe do
neutralizacji.
Ilości wytworzonych w latach 2005 – 2009 odpadów obrazuje wykres (rys. 4-16).
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Rys. 4-16. Charakterystyka ilościowa osadów wytworzonych w latach 2005-2009 na oczyszczalni ścieków w Łężycy

Grawitacyjne zagęszczacze osadu

Instalacja do suszenia osadów

4.3.4. Przeróbka osadów ściekowych
Odwadnianie osadu

Przyrastający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków osad nadmierny przepompowywany
jest do trzech grawitacyjnych zagęszczaczy osadu. Po
około 3 dobach przetrzymania, zagęszczony grawitacyjnie osad poddawany jest procesowi chemicznego
kondycjonowania.
W procesie tym stosowane są sole żelaza Fe+3 oraz
kationowy polielektrolit w postaci emulsji. Tak przygotowany osad poddawany jest procesowi odwad-

niania w komorowej prasie filtracyjnej o pojemności
10,5 m3.
Po około 3 godzinach filtracji uzyskuje się uwodnienie osadu w granicach 72-75 % (28-25 % suchej
masy). Odwodniony osad nadmierny po rozdrobnieniu trafia do kontenera skąd wywożony jest do dalszego wykorzystania rolniczego bądź transportowany
do instalacji suszenia.

Instalacja do termicznej przeróbki osadów

Opis technologii suszenia osadów

Instalacja do termicznej przeróbki osadu obejmuje proces suszenia osadów oraz ich spalanie. Instalacje mieszczą się we wspólnym budynku.
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Zastosowana technologia, nazywana przez producenta - firmę VOMM turbo-suszarką, oparta jest
na wytwarzaniu w suszarce trzech faz materiału (wilgotna, gęstoplastyczna, sucha). Osad wewnątrz suszarni znajduje się w ciągłym ruchu wytworzonym
przez turbulencje wywołane przez obracający się

Gospodarka wodno-ściekowa – stan obecny i zamierzenia

z dużą prędkością wał z zainstalowanymi na nim łopatami, wewnątrz cylindra z płaszczem grzewczym.
Podczas przylegania cienkiej warstwy osadu do ścianek cylindra możliwe jest dokonanie wymiany ciepła
przy osiąganiu dużej sprawności termicznej. Proces
suszenia jest procesem pośrednim i nie wpływa on na
modyfikację osadu. W rzeczywistości obróbka cieplna polega na przepływie gorącego gazu procesowego
i utrzymaniu produktu w temperaturze 80°C ÷ 90°C
oraz w podciśnieniu 30 ÷ 35 mbar. Czas przebywania
osadu wewnątrz suszarki wynosi około 2 ÷5 minut.
Budynek instalacji termicznej przeróbki osadów

Rys. 4-17. Układ technologiczny instalacji do suszenia i spalania osadów

Układ technologiczny suszarni osadów

Osad po odwodnieniu w prasie komorowej lub
taśmowej transportowany przenośnikiem trafia do
zbiornika (1) osadu mokrego o pojemności 190 m3.
Zbiornik jest wyposażony w ruchome urządzenie rozładunkowe. Dalej osad surowy transportowany jest
do dozownika przed suszarką i dalej do wnętrza turbo suszarki (2).
Turbo suszarka charakteryzuje się następującymi
parametrami:
• Przepustowość – 3,4 m3/h osadu surowego
(850 kg s.m.o/h),
• Czas pracy – 8000 h/r.,
• Ilość odparowanej wody – 2422kg/h,
• Ilość osadu wysuszonego – 20,7 m3/d,
• Uwodnienie osadu wysuszonego – 10 %.
Po przejściu przez suszarkę wysuszony pył osadowy zmieszany z gazem procesowym trafia do cyklonu

(3) i dalej do filtra workowego (4) gdzie następuje
oddzielenie pyłu od gazu. Po oddzieleniu wysuszony
osad transportowany jest dalej do peletyzatora (8),
skąd po oddzieleniu od pozostałego pyłu na wytrząsarce trafia w postaci peletu do zbiornika osadu wysuszonego (9) o pojemności czynnej 100 m3.
Gaz procesowy recyrkulowany jest z filtra workowego do suszarki poprzez system rurociągów i wentylator procesowy o wydajności 25 000 m3/h. Na
rurociągu ssawnym zainstalowana jest przepustnica
umożliwiająca usuwanie nadmiaru gazu z układu
do kolumny kondensacyjnej i wymiennika powietrze – woda (5) w celu odzysku ciepła. Na rurociągu
tłocznym za wentylatorem zainstalowano procesowy wymiennik ciepła olej-gaz procesowy służący do
utrzymania odpowiedniej temperatury gazu procesowego.
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Nadmiar gazu po schłodzeniu w kolumnie kondensacyjnej poddawany jest oczyszczaniu w filtrze
chemicznym (6) i odprowadzany do atmosfery.
Jako czynnik grzewczy zastosowano olej diatermiczny ogrzewany do temperatury 280 ÷ 300 °C. Do
wytwarzania ciepła potrzebnego do procesu suszenia
osadów (w przypadku pracy bez udziału opalarki) za-

instalowano kocioł o mocy 2326 kW zasilany olejem
opałowym.
Dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody suszarnia osadów została wyposażona w instalację wody
technologicznej – o wydajności 120 m3/h - ujmowanej
z osadnika wtórnego i poddawanej filtracji oraz dezynfekcji przy użyciu głowicy ultrafioletowej.

Opis technologii spalania osadów

Ruchomy ruszt pieca wyposażony jest w system
sterowania prędkością przesuwu wewnątrz komory spalania oraz palnik olejowy modulujący poziom
temperatury do wymaganych wartości. Instalacja
wyposażona jest w system do selektywnej, nie katalitycznej, redukcji NOx do cząsteczek N2 przy pomocy
35 % roztworu mocznika.
Wymiennik ciepła spaliny/olej odzyskuje ciepło
spalania dla instalacji suszenia osadów. Spaliny po
opuszczeniu wymiennika spaliny/olej kierowane są

do wymiennika ciepła spaliny/powietrze w celu ich
schłodzenia do temperatury użytecznej dla reaktora
spalarni. W celu zobojętnienia kwasów oraz do absorpcji metali ciężkich i dioksyn dozowany jest do kolumny reakcyjnej sorbalit (wodorowęglan sodu oraz
węgiel aktywny). Po opuszczeniu wieży reakcyjnej
oczyszczone spaliny przechodzą przez filtr workowy
i dalej przez komin do atmosfery. Na kominie zamontowana jest instalacja do ciągłego pomiaru emisji spalin.

Układ technologiczny spalarni (rys. 4-17)
Osad wysuszony zmagazynowany w silosie (9) podawany jest do leja zasypowego spalarki (10). Następnie trafia on do komory adiabatycznej wyposażonej
w układ usuwania popiołów (10a) oraz trzon pieca
typu dwustronnego – ruszt (10b). Ruchomy ruszt pieca wyposażony jest w system sterowania prędkością
przesuwu, regulowany system dozowania powietrza
i regulację warstwy paliwowej w celu optymalizacji
pracy spalarki. Objętość komory adiabatycznej pozwala na przetrzymanie w niej spalin przynajmniej
przez 2 sekundy.
Komora wyposażona jest także w palnik olejowy
we wstępnej komorze spalania oraz instalację dozowania roztworu mocznika. Następnie spaliny przechodzą do wymiennika spaliny/olej (12) stanowiącego źródło ciepła dla suszarni osadów. Do wymiennika
doprowadzony jest olej diatermiczny, który po podgrzaniu do temperatury 280°C zasila suszarnię osadów.
W skład sekcji oczyszczania gazów odlotowych
wchodzą cyklon, wieża reakcyjna, filtr workowy,
wentylator i komin. Spaliny po wydostaniu się z wymiennika spaliny/olej (12) przenoszone są do cyklonu
(13) gdzie następuje oddzielenie substancji pylistych
i dalej poprzez rekuperator (14) – wymiennik spaliny/powietrze gdzie następuje podgrzanie powietrza
podmuchowego oraz schłodzenie spalin do temperatury 180°C - do filtra workowego (15).
Przed filtrem workowym spaliny przechodzą
przez wieżę reakcyjną, w której zachodzi proces mieszania z reagentami (sorbalit) w celu wyeliminowania

Instalacja do spalania wysuszonego osadu
ze spalin niebezpiecznych substancji lotnych (metali
ciężkich, dioksyn, substancji kwaśnych).
Spaliny po wyjściu z filtra są przenoszone przy
pomocy wentylatora do komina (16) i dalej do atmosfery.
Żużle powstające podczas procesu w komorze
spalania usuwane są spod rusztu, schładzane wodą
i przenoszone do kontenera. Pyły spod cyklonu i filtra
workowego zbierane są do big-bagów i ręcznie transportowane do miejsca tymczasowego składowania.
Wybrane parametry spalarni:
• wydajność – 850 kg s.m.o/h,
• temperatura procesu w komorze – 850 °C,
• powierzchnia paleniska – 5 m2,
• przepływ powietrza i spalin powrotnych –
12 000 kg/h,
• czas pobytu w komorze adiabatycznej – 2 s.
Igor Łojko
Jan Markowski
Czesław Symonowicz
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
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5. Gospodarka odpadami

Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010

5.1. Gospodarka odpadami w Zielonej Górze
Podstawą do działań kompleksowych i zintegrowanych w gospodarce odpadami jest stworzenie
gminnego systemu gospodarki odpadami. Właśnie
takie rozwiązanie zostało zastosowane dla Zielonej
Góry już w 1993 roku, kiedy przyjęto system gospodarki odpadami, nazwany „PREKO ZG”. System
ten jest zasadniczą częścią przyjętego 28 lutego 2006
przez Radę Miasta Zielona Góra Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta Zielona Góra.
System „PREKO ZG” uporządkował problem odpadów zarówno komunalnych, użytkowych jak i powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Rozgraniczył funkcję zarządzania gminną
gospodarką odpadami od funkcji operacyjnych związanych z realizacją poszczególnych jego części.
Zarządzanie gminną gospodarką odpadami stanowi centralne ogniwo systemu. Funkcję tę usytuowano nadrzędnie wobec pozostałych. Systemem
zarządza Prezydent Miasta, który odpowiada przed
Radą Miasta za jego realizację.
System „PREKO ZG” jest systemem kompleksowym, zintegrowanym zajmującym się wszystkimi
rodzajami odpadów powstającymi na wyznaczonym
obszarze. Jest system modułowym. Opisuje funkcje
zarządzania oraz działań operacyjnych. Poszczególne moduły systemu są modyfikowane na etapie jego
wdrażania. Jest to w dalszym ciągu system otwarty,
podlegający ciągłej ewolucji uwarunkowanej zmianami legislacyjnymi i rynkowymi.
Na terenie Zielonej Góry zorganizowanym systemem wywozu odpadów łącznie z możliwością prowadzenia selektywnej zbiórki objętych jest 100 %
gospodarstw domowych i zakładów prowadzących
działalność gospodarczą
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
prowadzi wywóz następujących rodzajów odpadów:
• komunalnych niesegregowanych,
• użytkowych (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło,
tekstylia),
• wielkogabarytowych,
• budowlanych,
• niebezpiecznych chemicznie,
• niebezpiecznych bakteriologicznie.
Od roku 2002 technologia oraz lokalizacja instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów nie uległy
zmianie. Na składowisku odpadów „Racula” rozbudowano instalację do odzysku biogazu, wyposażając
kolejną (trzecią) kwaterę w dodatkowe 32 studnie do
poboru gazu wysypiskowego. W dalszym ciągu podstawę działań stanowią obiekty Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Racula”. Skutecznych działań nie
podjął sektor prywatny, planujący budowę instalacji
termolizy katalitycznej oraz instalacji do produkcji
energii elektrycznej poprzez odzysk przekomposto66

wanego balastu w procesie termicznego przekształcenia odpadów.
Dla instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów składającej się z czterech kwater składowych,
Komunalnej Kompostowni Odpadów, Stacji Sortowania Odpadów Użytkowych, Magazynu Odpadów
Niebezpiecznych oraz całej infrastruktury towarzyszącej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał wymagane pozwolenie zintegrowane.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego wyznaczył Zieloną Górę jako
miejsce Regionalnego Zakładu Zagospodarowania
Odpadów, bazą którego miałby być istniejący Zakład
Zagospodarowania Odpadów „Racula”. W roku 2005
w Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej (MCEE)
w Zielonej Górze zorganizowano spotkanie w sprawie
perspektyw wspólnej gospodarki odpadami. Na spotkanie przybyli przedstawiciele 10 spośród 36 zaproszonych gmin. Podjęte w 2005 r. działania w zakresie
stworzenia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania
Odpadów doprowadziły do podpisania 7.06.2006 r.
„Porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów”.
Porozumienie podpisały: Miasto Zielona Góra, Gmina Zielona Góra, Gmina Sulechów, Gmina Miejska
Czerwieńsk, Gmina Świdnica, Gmina Zabór, Gmina
Dąbie. Podpisanie „Porozumienia…” spowodowało
wzrost liczby mieszkańców objętych kompleksową
gospodarką odpadami do poziomu 178 000.
Strony porozumienia zobowiązały się do wspólnego zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i innych niż komunalne, wytwarzanych na ich terenie. W szczególności celem
porozumienia było przygotowywanie, realizacja,
a następnie eksploatacja nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, składających się na wspólny system
unieszkodliwiania, zagospodarowywania i magazynowania odpadów komunalnych i innych niż komunalne, w tym niebezpiecznych, powstających na terenie
tych gmin, poprzez:
• wzajemne uzgadnianie planów gospodarki odpadami dla miast Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów oraz gmin Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica,
Zielona Góra, Dąbie, Zabór - w części dotyczącej
wspólnego zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów,
• wspólne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją poszczególnych zadań objętych uzgodnionymi planami gospodarki odpadami,
• występowanie we wspólnym imieniu o środki pomocowe i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych, eksploatacyjnych i edukacyjnych związanych
z rozwojem i funkcjonowaniem systemu.

Gospodarka odpadami

Strony porozumienia powierzyły Prezydentowi
Miasta Zielona Góra prowadzenie spraw związanych
z przygotowaniem i realizacją niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych gospodarki odpadami oraz
z dalszą ich eksploatacją. Sprawy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych na podstawie ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy
o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska pozostają w kompetencjach stron porozumienia
zgodnie z przynależnością miejscową.
Przyjmowanie odpadów z poszczególnych gmin
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, w ilościach rocznych nie przekraczających limitów określonych w załączniku nr 1
do „Porozumienia…”, rozpoczęto z dniem jego podpisania.
Ustalono, że ceny za przyjmowanie odpadów do
zagospodarowania lub unieszkodliwiania z obszarów
objętych porozumieniem, ujęte w cenniku Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej
Górze, nie będą podlegać zróżnicowaniu ze względu
na rodzaj gminy.
Powstałe w wyniku przedsięwzięć inwestycyjnych
środki trwałe stanowić będą własność Miasta Zielona
Góra.
Udział finansowy (rys. 5-1) poszczególnych stron
we wspólnych przedsięwzięciach ustalono proporcjonalnie do liczby mieszkańców objętych kompleksową
gospodarką odpadami na danym terenie. Bazując na
liczbie mieszkańców w roku 2005 wynosi on:
Tab. 5.1. Liczba mieszkańców poszczególnych sygnatariuszy „Porozumienia …”
Liczba
Lp.
Udziałowiec
mieszkańców
1.
Miasto Zielona Góra
118 707
2.
Miasto i Gmina Sulechów
26 267
3.
Gmina Zielona Góra
15 436
4.
Miasto i Gmina Czerwieńsk
9 444
5.
Gmina Dąbie
5 185
6.
Gmina Zabór
1 700
7.
Gmina Świdnica
1 062
Łącznie:
177 801
2,92%

0,96%

0,60%

5,31%

Miasto Zielona Góra

8,68%

Miasto i Gmina Sulechów
Gmian Zielona Góra

Wspólna część planów gospodarki odpadami
gmin objętych porozumieniem obejmować będzie:
1. ustalanie zadań strategicznych gospodarki odpadami na terenie objętym porozumieniem w zakresie:
• prognozowania zmian gospodarki odpadami,
• działań zmierzających do poprawy istniejącego
sposobu gospodarowania odpadami,
2. zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów,
w tym:
• odzysk,
• kompostowanie,
• termiczne przekształcenie,
• składowanie,
• magazynowanie,
• ewidencjonowanie odpadów,
3. ustalanie technologii i rozmieszczanie instalacji odzysku, unieszkodliwiania i tymczasowego składowania:
• odpadów komunalnych, w tym biodegradowalnych,
• odpadów z działalności gospodarczej,
• odpadów niebezpiecznych chemicznie i bakteriologicznie,
• odpadów budowlanych i obojętnych,
• odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów opakowaniowych,
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4. współfinansowanie realizacji zamierzonych celów
ze źródeł:
• środków własnych przyjmującego odpady do odzysku, unieszkodliwiania i tymczasowego składowania,
• budżetów stron porozumienia,
• funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
• funduszy pomocowych,
• kredytów bankowych,
5. wspólny system edukacji ekologicznej,
6. system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Przyjęto, że z chwilą wypełnienia się czwartej,
projektowanej kwatery składowiska odpadów „Racula”, nastąpi zamknięcie całego składowiska, a wyprzedzająco zostaną podjęte wspólne działania celem
wybudowania w nowym miejscu, nowego zakładu
o odpowiedniej wielkości, określonej wojewódzkim
planem gospodarki odpadami, spełniającego wymogi
najlepszej dostępnej techniki i technologii.

Miasto i Gmina Czerwieńsk
Gmina Dąbie
Gmina Zabór
Gmina Świdnica

14,77%
66,76%

Rys. 5.1. Udział finansowy [%] poszczególnych sygnatariuszy „Porozumienia międzygminnego w sprawie
wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów” we wspólnych przedsięwzięciach
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Realizatorem zadań w imieniu Miasta Zielona
Góra jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze. Zadania realizowane będą
z zachowaniem procedur przetargowych wymaganych prawem zamówień publicznych lub innym, stanowionym przez poszczególne fundusze pomocowe.
Strony porozumienia zapewnią w swoich budżetach
środki finansowe niezbędne do realizacji przyjętych

przedsięwzięć, zgodnie z zaakceptowanym na dany
rok planem rzeczowo-finansowym. Strony porozumienia zobowiązały się do wnoszenia udziałów inwestycyjnych na rzecz Miasta Zielona Góra, niezbędnych
do realizacji przyjętych planem gospodarki odpadami przedsięwzięć, w wysokości proporcjonalnej do
wartości wykonanych prac określonych udziałem
procentowym.

Transport odpadów - wczoraj i dziś (fot. Archiwum ZGKiM)

5.2. Plan gospodarki odpadami
Plan Gospodarki Odpadami dla Zielonej Góry
przewiduje prowadzenie następujących zadań inwestycyjnych:
I. Rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Racula
1. Rozbudowa składowiska „Racula” o kwaterę „D”.
W okresie funkcjonowania Planu Gospodarki
Odpadami uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, sporządzono raport oddziaływania inwestycji na środowisko, opracowano projekt
budowlany, uzyskano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na budowę kwatery „D”,
uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany
i pozwolenie na budowę kwatery „D”.
2. Budowa linii sortowniczej dla odpadów szklanych.
Decyzję o realizacji zadania podjęto na początku
2006 r. Uzyskano decyzję lokalizacyjną, opracowano
projekt budowlany, uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę.
3. Modernizacja magazynu odpadów niebezpiecznych.
Zadanie zostało rozszerzone o budowę hali demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i włączone
do projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Gospodarki
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Odpadami Racula” obejmującego również zadanie
z pkt. 2.
Zadania określone w pkt. 1-3 zostały zgłoszone do
finansowania z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
4. Rozbudowa istniejącej instalacji do mechanicznobiologicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych (kompostownia) o zasobnie odpadów,
wstępne sito obrotowe 80 mm, system podajników.
Plany rozbudowy kompostowni podyktowane
były koniecznością spełnienia wymogów dotyczących
redukcji strumienia odpadów biodegradowalnych
unieszkodliwianych poprzez bezpośrednie złożenie
w misie składowiska.
W 2005 r. opracowano koncepcję technologiczną
rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami „Racula” w Zielonej Górze, która ocenia istniejący system,
z uwzględnieniem zwiększonego zasięgu działania,
w odniesieniu do wymagań prawnych (prawo polskie
i unijne) dotyczących gospodarki odpadami w roku
2014. Z koncepcji wynika, przy założeniu pracy
kompostowni odpadów zmieszanych jak dotychczas
(rzeczywista ilość odpadów poddawana procesowi
kompostowania 22 000 Mg/rok), że wymóg dotyczący redukcji strumienia odpadów biodegradowalnych,
unieszkodliwianych poprzez bezpośrednie złożenie

Gospodarka odpadami

w misie składowiska, dla roku 2014 zostanie spełniony bez jakichkolwiek działań inwestycyjnych i organizacyjnych. Mając powyższe na uwadze nie podjęto się
realizacji planowanego zadania.
5. Rozbudowa istniejącej instalacji do mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów
organicznych (kompostownia) o instalację termicznego przekształcenia odpadów, celem energetycznego wykorzystania otrzymywanego po
procesie kompostowania paliwa alternatywnego (efekt ekologiczny prawem nie wymagany).
Skutecznych działań nie podjął sektor prywatny.
II. Rozbudowa i modernizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie działania ZZO
„Racula”
1. Uzupełnienie i wymiana pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i pojazdów do ich opróżniania.
Od roku 2000 sukcesywnie prowadzona jest
wymiana pojemników metalowych na pojemniki
z tworzywa sztucznego. W 2003 r. wprowadzono na
terenach zabudowy jednorodzinnej workowy system zbiórki odpadów użytkowych. W początkowym
okresie mieszkańcy otrzymywali worki tylko w jednym kolorze, w 2005 r. wprowadzono worki w trzech
kolorach: biały na tworzywa sztuczne, żółty na makulaturę, niebieski na szkło. System workowy podlega
bieżącej weryfikacji. Największe zmiany zaszły w zakresie selektywnej zbiórki szkła. Rozdzielono zbiórkę
szkła, oddzielnie zbierane jest szkło bezbarwne i kolorowe, wprowadzono nowe pojemniki tzw. dzwony.
Do opróżniania pojemników na szkło – „dzwonów”
zakupiono w 2006 r. specjalistyczny pojazd z HDS.
2. Gminny punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nałożyła na wprowadzającego sprzęt na rynek (przedsiębiorcę, który
produkuje i sprzedaje go pod własnym oznaczeniem,
pomimo iż wyprodukowany został przez innego
przedsiębiorcę, albo jest jego importerem lub nabył
go w celach handlowych na rynku wewnątrz wspólnotowym) obowiązek zapewnienia zbierania zużytego
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Na
wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych nałożono obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
Spoczywa na nim również obowiązek informowania
o systemie zbierania zużytego sprzętu.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jako gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Zakład został wpisany do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako zbierający zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, pod numerem rejestrowym: E 0000130 Z. Zużyty sprzęt pochodzący
z gospodarstw domowych przyjmowany jest w Dziale
Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze ul.
Wrocławska 73 oraz dwóch punktach zbiorki: przy
Al. Zjednoczenia 110 i Placu Matejki 3.
Realizacja zadań wyznaczonych w pierwszym
miejskim Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta
Zielona Góra została wykonana zgodnie z założeniami. Przyjęto kontynuację wyznaczonych w nim dotychczasowych kierunków realizacji zadań bieżących
i inwestycyjnych.
Wojciech Janka
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zielonej Górze
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Stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza (fot. P. Susek)

6. Zanieczyszczenie powietrza
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6.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
O stanie zanieczyszczenia powietrza w Zielonej
Górze decyduje głównie tzw. emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Naturalne
procesy zachodzące w przyrodzie (emisja naturalna)
mają znaczenie marginalne i w niewielkim stopniu
oddziałują na jakość powietrza atmosferycznego.
Emisja antropogeniczna obejmuje emisję z zakładów przemysłowych i energetycznych, emisję niską
z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidualne
paleniska domowe i prywatne zakłady) oraz emisję
komunikacyjną. Na podstawie danych publikowanych przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze za

lata 2005-2009 na terenie Zielonej Góry obserwuje
się malejący trend emisji do powietrza zanieczyszczeń gazowych z sektora przemysłowego (rys. 6.1).
W 2009 r., w porównaniu do roku 2005, ilość emitowanych zanieczyszczeń gazowych zmniejszyła się
o około 10 %, natomiast emisja zanieczyszczeń pyłowych kształtowała się na zróżnicowanym poziomie
(59 - 135 Mg/rok). Redukcję emisji należy wiązać ze
stosowaniem paliw o wyższej jakości oraz ograniczaniem zużycia energii i surowców poprzez wdrażanie
energooszczędnych technologii.

Tab. 6.1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z sektora przemysłowego na terenie Zielonej Góry w latach 2005-2009
(dane wg Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze)
Emisja pyłów [Mg/ rok]

Obszar

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008r.

2009 r.

Zielona Góra

122

135

113

59

126

Woj. lubuskie

2800

2500

1600

1400

1400

4,4

5,4

7,1

4,2

9,0

Udział % emisji zielonogórskiej
w emisji woj. lubuskiego

Tab. 6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych z sektora przemysłowego na terenie Zielonej Góry w latach 2005-2009
(dane wg Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze)
Emisja gazów [Mg/ rok]

Obszar

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

Zielona Góra

603388

611031

571305

533688

544105

Woj. lubuskie

2189300

2214900

2019100

1842300

1952400

27,6

27,6

28,3

29,0

27,9

Udział % emisji zielonogórskiej
w emisji woj. lubuskiego
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Rys. 6-1. Emisja zanieczyszczeń z sektora przemysłowego w Zielonej Górze w latach 2005 – 2009
(dane wg Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze)
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Dużą rolę w ograniczeniu emisji do powietrza
odegrała podjęta przez EC „Zielona Góra” S.A. inwestycja - budowa bloku parowo-gazowego, który
to umożliwił częściową zmianę paliwa węglowego na
700

SO2

NO2

Pył

paliwo gazowe. Emisja dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu oraz tlenku węgla w latach
2005-2008 przedstawiona została na rysunku 6-2.
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Rys. 6-2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w latach 2005 – 2008 przez EC Zielona Góra
(źródło: www.ec.zgora.pl)
Istotny wpływ na jakość powietrza w Zielonej Górze ma tzw. emisja niska, ze źródeł takich jak: paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania:
wynosi od kilku do kilkunastu procent ogółu emisji
na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej oraz do
kilkudziesięciu procent - na obszarach, których nie
obejmują centralne systemy ciepłownicze. Jej oddziaływanie odzwierciedla się wzrostem stężeń dwutlenku
siarki i pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu w sezonie grzewczym.
W Zielonej Górze, podobnie jak w innych miastach i w rejonach tras o dużym natężeniu ruchu,
samochody ciężarowe

coraz większy problem ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz emisję hałasu, stanowi
komunikacja samochodowa. W wyniku spalania paliw
w silnikach samochodowych, do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek
węgla, dwutlenek węgla i węglowodory aromatyczne (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in.
związki: ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Oddziaływanie komunikacji na środowisko wykazuje tendencję
rosnącą. W ostatnich latach w Zielonej Górze systematycznie wzrastała liczba rejestrowanych pojazdów
(osobowych i ciężarowych) poruszających się po drogach (rys. 6-3).
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Rys. 6-3. Liczba zarejestrowanych samochodów w Zielonej Górze w latach 2005-2008
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6.2. System monitoringu zanieczyszczeń powietrza i wyniki badań
W latach 2005-2009 na terenie Zielonej Góry
prowadzono pomiary stężenia zanieczyszczeń na stacjach działających pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: stacji własnej przy

ul. Krótkiej (w latach 2005 – 2009) oraz stacjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przy ul. Wyszyńskiego
w 2005 r. oraz przy ul. Jasnej, w latach 2005-2009)
– tabela 6.3 i rysunek 6-4.

Tab. 6.3. Charakterystyka stacji pomiarowych na terenie Zielonej Góry w latach 2005-2009
Lp.

Lokalizacja stacji
pomiarowej

1
2

ul. Jasna
ul. Wyszyńskiego*

Metoda
pomiaru

manualna
manualna
manualno3
ul. Krótka
automatyczna
* od kwietnia 2006 r. stacja nieczynna

Zakres pomiarowy

Charakter
punktu
pomiarowego

SO2

NO2

O3

PM10

BaP

tło miejskie
tło miejskie

+
+

+
+

-

+
-

-

Metale
ciężkie
+
-

tło miejskie

+

+

+

+

+

-

Rys. 6-4. Lokalizacja stacji pomiarowych działających na terenie Zielonej Góry w latach 2005-2009
W oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska oraz
na podstawie serii pomiarowych uzyskanych między innymi z ww. stacji, corocznie przeprowadzana
jest ocena jakości powietrza na terenie województwa
lubuskiego, w tym Zielonej Góry. Oceny dokonuje
się w strefach: w latach 2002 – 2005 strefę stanowił
powiat (ziemski lub grodzki) oraz aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców. W 2007 roku zmieniono
podział strefowy województw i od tego czasu strefę
może stanowić kilka powiatów, aglomeracja powyżej
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250 tys. mieszkańców oraz powiat grodzki (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza;
Dz. U. Nr 52, poz. 310).
Kolejna zmiana, którą wprowadzono w 2007
roku Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), dotyczyła określenia
trzech poziomów w odniesieniu do stężenia zanieczyszczeń: dopuszczalnego, docelowego oraz celu

Zanieczyszczenie powietrza

Rys. 6-5. Układ stref województwa lubuskiego
w latach 2002-2005
długoterminowego. Przed 2007 rokiem określony był
jedynie poziom dopuszczalny. Przekroczenie, w zakresie dowolnego z wyżej wymienionych poziomów
stężenia substancji w powietrzu skutkuje wskazaniem
danej strefy do opracowania programu ochrony powietrza.

Rys. 6-6. Układ stref województwa lubuskiego
w latach 2007-2009
Oceny jakości powietrza dokonuje się pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Jednakże w strefie m. Zielonej Góry, zgodnie z wymogami,
dokonywana jest jedynie ocena pod kątem ochrony
zdrowia dla wymienionych poniżej zanieczyszczeń.

Dwutlenek siarki

Stężenie SO 2 [µg/m 3]

Dwutlenek siarki jest zanieczyszczeniem powstają- ziomie. Najniższą wartość stężenia średniorocznego
cym min. w wyniku spalania zanieczyszczonych siarką (0,6 µg/m3) odnotowano w 2008 i 2009 roku na stacji
paliw stałych i płynnych. Największy udział w emisji przy ul. Jasnej (stacja eksploatowana przez WSSE),
dwutlenku siarki ma przemysł paliwowo energetyczny. natomiast wartość najwyższą stężenia średnioroczPomiary zawartości dwutlenku siarki wykony- nego (10,1 µg/m3) odnotowano na stacji pomiarowej
wane w latach 2005-2009 na terenie Zielonej Góry przy ul. Krótkiej w 2008 roku (stacja nadzorowana
wykazały, iż stężenia SO2 nie przekraczały wartości bezpośrednio przez WIOŚ) – rysunek 6-5.
dopuszczalnych tego wskaźnika w powietrzu - zarówno godzinowej (wartość
12
dopuszczalna 350 µg/m3), jak
ul. Krótka
ul. Jasna
ul. Wyszyńskiego
i średniodobowej (wartość
3
dopuszczalna 125 µg/m ).
10
Najwyższe stężenia godzinowe oraz średniodobo8
we odnotowano w 2006
roku na stacji pomiarowej
6
przy ul. Krótkiej. Wyniosły
one: stężenie godzinowe –
4
141 µg/m3 (40,3 % wartości dopuszczalnej), stężenie średniodobowe - 82,1 µg/m3 (65,7 %
2
wartości dopuszczalnej).
Również stężenia śred0
nioroczne dwutlenku siarki
2005
2006
2007
2008
2009
na obszarze Zielonej Góry
Rys. 6-7. Średnioroczne stężenia SO2 pomierzone na stacjach w Zielonej Górze
w latach 2005-2009 kształtow latach 2005-2009
wały się na bardzo niskim po75

Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010

Analizując zmienność stężeń dwutlenku siarki na
automatycznej stacji pomiarowej przy ul. Krótkiej
w latach 2005-2009, widoczna jest wyraźnie sezono-

stężenie w okresie grzewczym

stężenie w okresie pozagrzewczym

2005

2006

2007

2008

2009

stężenie średnioroczne

wość zmian, w sezonie zimowym (grzewczym) stężenia SO2 są wyższe od stężeń w sezonie letnim (pozagrzewczym) – rysunek 6-8.
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Rys. 6-8. Stężenia dwutlenku siarki pomierzone na stacji przy ul. Krótkiej w latach 2005-200 - z podziałem na sezon
grzewczy i pozagrzewczy

Dwutlenek azotu

Głównym źródłem dwutlenku azotu, związanym
z działalnością i bytowaniem człowieka są procesy
spalania paliw kopalnych w silnikach samochodowych, przemyśle, elektrociepłowniach i gospodarstwach domowych.
Prowadzone na terenie Zielonej Góry pomiary
stężenia dwutlenku azotu w latach 2005-2009 nie
wykazały przekroczeń wartości normatywnych dwutlenku azotu w powietrzu. Wartość normatywna od-

nośnie dwutlenku azotu określana jest dla stężeń: godzinowych oraz średniorocznych. Najwyższą wartość
stężenia godzinowego odnotowano w 2005 roku na
stacji pomiarowej przy ul. Krótkiej, która wyniosła
140 µg/m3 (70 % wartości dopuszczalnej). W 2005
roku na stacji przy ul. Jasnej odnotowano najwyższą wartość średnioroczną równą 21,7 µg/m3 (54,3 %
wartości dopuszczalnej). Wartości średniorocznych
stężeń przedstawiono na rysunku 6-9.
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Rys. 6-9. Średnioroczne stężenia NO2 pomierzone na stacjach w Zielonej Górze w latach 2005 -2009
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Również w przypadku dwutlenku azotu analizując stężenia w poszczególnych latach, w okresie grzewczym i pozagrzewczy uwidacznia się sezonowość. Naj-
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stężenie w okresie pozagrzewczym
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stężenie średnioroczne

wyższe stężenie tlenków azotu odnotowywane jest
w sezonie zimowym (grzewczym) – rysunek 6-10.
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Rys. 6-10. Stężenia dwutlenku azotu pomierzone na stacji przy ul. Krótkiej w latach 2005-2009 - z podziałem na
sezon grzewczy i pozagrzewczy

Tlenek węgla

Stężenie max. 8-godzinnej średniej kroczącej [ µg/m 3]

Podobnie jak w przypadku dwutlenku azotu,
głównym źródłem tlenku węgla w powietrzu jest
przemysł energetyczny, jednakże znaczącą rolę w stężeniu CO w powietrzu odrywają również spaliny samochodowe – jest to tzw. emisja komunikacyjna.

Prowadzone w Zielonej Górze w latach 2005-2009
pomiary stężenia tlenku węgla wykazały, iż dopuszczalna 8-godzinna wartość średniej kroczącej, wynosząca 10000 µg/m3 nie została przekroczona. Wartość
najwyższą 8-godzinnej średniej kroczącej wynoszącą
3324,3 µg/m3 odnotowano w 2005 r. Stanowi ona
33,2 % wartości dopuszczalnej.
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Rys. 6-11. Stężenia maksymalnej 8-godzinnej średniej kroczącej tlenku węgla na stacji przy ul. Krótkiej
w latach 2005-2009
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Benzen
Głównymi źródłami benzenu w powietrzu jest komunikacja miejska, sektor komunalny oraz przemysł.
Podwyższone stężenia poziomu benzenu w powietrzu
najczęściej obserwowane są w sezonie grzewczym.
Pomiary zawartości benzenu w powietrzu w Zielonej Górze prowadzono jedynie w 2005 roku. Na pod-

stawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wartość
średnioroczna stężenia benzenu w powietrzu kształtowała się na znacznie niższym poziomie niż wartość dopuszczalna. Stężenie średnioroczne wynosiło
0,35 µg/m3 i stanowiło 7 % wartości normatywnej.

Ozon
Ozon troposferyczny jest zanieczyszczeniem występującym w przyziemnej warstwie atmosfery. Powstaje w wyniku łączenia się wolnych cząstek tlenu
z tlenkami azotu, węglowodorami oraz innymi związkami powstającymi w wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych, przy udziale promieniowania
słonecznego. Najwyższe stężenia ozonu osiągane są
w sezonie letnim przy wysokich temperaturach i dużym nasłonecznieniu.
Na terenie Zielonej Góry badania stężeń ozonu
prowadzone są od 2005 roku na stacji pomiarowej
przy ulicy Krótkiej. W latach 2005 i 2006 Zielona
Góra jako powiat grodzki stanowiła odrębną strefę,
w której dokonywano oceny stężenia ozonu, natomiast od 2007 roku strefę do oceny stężenia ozonu
w powietrzu stanowi całe województwo.

W latach 2005–2009 stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnego poziomu stężenia ozonu w powietrzu
(120 μg/m3 – maksymalna średnia 8-godz. spośród
średnich kroczących), na stacji pomiarowej w Zielonej Górze w liczbie mniejszej niż dopuszczalna ilość
przekroczeń, wynosząca w ciągu roku 25 razy (rysunek 6.12.). Jednakże na stacji w Smolarach Bytnickich
odnotowano ponadnormatywna liczbę dni z przekroczeniami 8-godzinnej średniej kroczącej i na tej podstawie wskazano konieczność opracowania programu
ochrony powietrza na obszarze województwa lubuskiego. W tym samym czasie stwierdzono również stężenia
ozonu przekraczające poziom celu długoterminowego. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu w powietrzu, zgodnie z ustawą Prawo
ochrony środowiska, winno być jednym z celów wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

Rys. 6-12. Liczba dni z przekroczeniami 8-godzinnej średniej kroczącej stężenia ozonu na stacji pomiarowej
w Zielonej Górze w latach 2005-2009

Pył zawieszony PM10

Głównym źródłem pyłu zawieszonego PM10
w powietrzu jest tzw. emisja niska, związana z zanieczyszczeniami pochodzącymi z lokalnych kotłowni
oraz palenisk domowych. Wzrost emisji PM10 obserwowany jest w sezonach grzewczych, przy zwiększonym zużyciu paliwa - często niskiej jakości (szczególnie
w gospodarstwach domowych) oraz przy występowaniu niekorzystnych warunków meteorologicznych,
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np. niskie temperatury, słaby wiatr, możliwość występowania zjawiska inwersji (zjawisko atmosferyczne
polegające na wzroście temperatury powietrza wraz
z wysokością - w normalnych warunkach bliżej powierzchni ziemi jest cieplej).
Podczas badania stężenia drobnocząsteczkowego pyłu PM10 na stacjach w Zielonej Górze w latach
2005-2009 nie stwierdzono przekroczenia poziomu

Zanieczyszczenie powietrza

dopuszczalnego wartości średniorocznej wynoszącej
– 40 µg/m3. Najwyższe średnioroczne stężenie pyłu
PM10 – 29,5 µg/m3 (73,8 % wartości dopuszczalnej) - zanotowano w 2005 roku na stacji pomiarowej

przy ul. Krótkiej, natomiast najniższe w 2009 roku –
18,6 µg/m3 (46,5 % wartości dopuszczalnej) na stacji przy ul. Jasnej. Wartości średnioroczne stężenia
PM10 przedstawiono na rysunku 6-13.

45
Stężenie średnioroczne pyłu PM10 [ µg/m 3]

ul. Krótka

ul. Jasna

Poziom dopuszczalny

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005

2006

2007

2008

2009

Rys. 6-13. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 pomierzone na stacjach w Zielonej Górze w latach 2005-2009
Otrzymana została również normowana liczba
przekroczeń dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24godzinnych (50 µg/m3) wynosząca 35 razy w roku.
Najwięcej przekroczeń wystąpiło w 2005 roku na stacji pomiarowej przy ul. Krótkiej (rysunek 6-14).

Podobnie jak w przypadku zanieczyszczeń gazowych najwyższe stężenia pyłu PM10, na terenie Zielonej Góry występowały w latach 2005-2009 w sezonie
grzewczym – rysunek 6-15.
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Rys. 6-14. Liczba dni z przekroczeniami średniej 24-godzinnej stężenia PM10 w powietrzu na stacjach w Zielonej
Górze w latach 2005-2009
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Rys. 6-15. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 pomierzone w Zielonej Górze w latach 2005-2009 – z podziałem
na sezon grzewczy i pozagrzewczy

Metale ciężkie zawarte w pyle zawieszonym PM10
Głównymi źródłami metali ciężkich zawartych
w pyle zawieszonym są: komunikacja miejska oraz
emisja z sektora przemysłowego i energetycznego.

Arsen

Docelowy poziom arsenu w pyle zawieszonym
PM10 (6 ng/m3) nie został przekroczony w omawianym przedziale czasowym. Najwyższą wartość

Nikiel

Stężenie niklu w pyle zawieszonym badane było
w latach 2007-2009, jednakże jedynie dane z lat
2008-2009 stanowiły podstawę do oceny stężenia
tego metalu w powietrzu. Średnioroczne stężenie

Stężenia arsenu, kadmu, niklu oraz ołowiu w pyle
PM10 w latach 2007-2009 mierzone były w Zielonej
Górze na stacji pomiarowej przy ulicy Jasnej.
stężenia rocznego arsenu w powietrzu, wynoszącą
2,04 ng/m3 odnotowano w 2007 r. – wartość ta stanowiła 34 % poziomu docelowego.
niklu w PM10 kształtowało się znacznie poniżej poziomu docelowego wynoszącego 20 ng/m3. Wartość
średnioroczna w 2008 i w 2009 roku była taka sama –
4,5 ng/m3 i stanowiła 22,5 % wartości docelowej.

Kadm

Średnioroczna wartość kadmu w powietrzu w latach 2007-2009, nie przekraczała wartości docelowej
stężenia kadmu w powietrzu – 5 ng/m3. Najwyższe
roczne stężenie wystąpiło w 2007 roku – 3,75 ng/m3,
co stanowiło 75 % poziomu docelowego.
Średnioroczne wartości As, Cd i Ni przedstawiono na rysunku 6.16.

Rys. 6-16. Średnioroczne wartości stężeń arsenu, kadmu i niklu w pyle zawieszonym
PM10, pomierzone na terenie Zielonej Góry w latach 2007-2009
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Zanieczyszczenie powietrza

Ołów

Ołów, podobnie jak wyżej omawiane metale ciężkie zawarte w pyle PM10, nie osiągał wysokich stężeń
i wartości średnioroczne nie przekraczały w tym przypadku wartości dopuszczalnej – 0,5 µg/m3. Najwyższe

stężenie średnioroczne ołowiu w powietrzu odnotowano w 2007 i w 2008 roku - wynosiło ono 0,03 µg/m3
(0,6 % wartości dopuszczalnej) – rysunek 6-17.
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Rys. 6-17. Średnioroczne wartości stężeń ołowiu w pyle zawieszonym PM10, pomierzone na terenie Zielonej Góry
w latach 2007-2009

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10

Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu [ng/m 3]

Benzo(a)piren jest zanieczyszczeniem pochodzącym głownie ze spalania paliw w zbyt niskiej temperaturze, z niewystarczającą ilością tlenu – najczęściej
w paleniskach domowych, małych lokalnych kotłowniach, jak również ze spalania paliwa w silnikach wysokoprężnych.
Na terenie Zielonej Góry stężenie benzo(a)pirenu
badane jest od 2007 roku na stacji przy ul. Krótkiej.
Wartością normowaną dla B(a)P jest stężenie średnioroczne, dla którego określono poziom docelowy rów2
1,8

ny 1 ng/m3. Poziom ten przekraczany był rokrocznie
(rys. 6-16). Najwyższą średnioroczną wartość B(a)P
w powietrzu pomierzono w 2009 roku i wynosiła ona
1,87 ng/m3 (187 % wartości docelowej). Na podstawie
przekroczeń poziomu docelowego strefę m. Zielona
Góra wskazano jako tą, dla której koniecznym jest
sporządzenie programu ochrony powietrza. Program
ten opracowany został w 2009 roku i zakłada on realizację postawionych w nim celów do 2013 roku.
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Rys. 6-18. Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, pomierzone na terenie Zielonej Góry w latach 2007-2009
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Stężenia benzo(a)pirenu podobnie jak innych zanieczyszczeń wykazują sezonowość wielkości stężenia.
Im niższa temperatura, tym intensywniejsze opalanie

mieszkań/domów, a co się z tym wiąże – wyższe stężenia b(a)p (rysunek 6-19.).

Rys. 6-17. Stężenia w pyle zawieszonym B(a)P pomierzone w Zielonej Górze w latach 2007-2009 z podziałem na sezon
grzewczy i pozagrzewczy

Elektrociepłownia „Zielona Góra” (fot. P. Susek)

Podsumowanie

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza
na terenie Zielonej Góry jest emisja niska oraz emisja komunikacyjna. Oba rodzaje emisji bezpośrednio
związane są z działalnością społeczeństwa. Najbardziej problematycznym zanieczyszczeniem powietrza

Zielonej Góry jest benzo(a)piren, którego stężenia
z roku na rok wzrastają i przekraczają poziom normowany. Celowym w takiej sytuacji jest prowadzenie dalszych – wysokiej jakości – pomiarów stężenia
B(a)P w powietrzu.
Magdalena Krauze-Biernaczyk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze
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Zbiornik „Cegielnia” (fot. P. Susek)

7. Wody powierzchniowe na terenie Zielonej Góry

Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010

Wstęp
nik, które są dopływami rzeki Ochli uchodzącej na
wysokości miejscowości Bobrowniki do Odry. Zarówno Złota Łącza jak i Gęśnik należą do jednej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Kanał
Łącza, natomiast Dłubnia i Pustelnik znajdują się
w jednej JCWP o nazwie – Śląska Ochla od źródła
do Kanału Jeleniówka. Cieki te należą do typu abiotycznego wód powierzchniowych o kodzie 17, są to
potoki nizinne piaszczyste.
W granicach miasta znajduje się kilka tzw. zlewni
elementarnych (rys. 7-1). Są to: Młynówka, Łącza od
Myszki do Młynówki (I), Łącza do Myszki (p), Myszka (Kanał Myszka-Gęślik), Dopływ z Przylepu, Kanał
Fabryczny, Zawadka do Kan. Leniwego (I), Sucha do
Bobrowca (I), Brzeźniak (Dłubnia), Śląska Ochla od
Galiny do Brzeźniaka (I). Jedynie w kilku z nich na
obszarze miasta występuje ciągły przepływ wody.

Zielona Góra położona jest na stokach Wału Zielonogórskiego, w odległości 10 km na pd. od pradoliny Odry. Region zielonogórski pod względem hydrograficznym położony jest w dorzeczu środkowej
Odry. Sieć hydrograficzna Zielonej Góry jest bardzo
uboga. W porównaniu z okresem przedlokacyjnym
zniszczeniu i zanikowi uległo wiele niedużych strumieni i liczne źródła, które we wczesnym średniowieczu były źródłem wody pitno-gospodarczej dla
mieszkańców. Obecnie w obrębie miasta istnieje kilka
naturalnych cieków powierzchniowych. W linii wierzchołków wzgórz Wału Zielonogórskiego przebiega
wododział. Na północ od tej linii biorą swój początek cieki: Gęśnik i Złota Łącza, które po połączeniu
poprzez rzekę Zimną Wodę uchodzą przed Krosnem
Odrzańskim do Odry. Natomiast na południe od tej
linii biorą swój początek strumienie: Dłubnia i Pustel-

Tab. 7.1. Podstawowe dane hydrologiczne cieków miejskich oraz pokrycia/użytkowania terenu zlewni w granicach miasta
Zielona Góra
Śląska Ochla
Łącza do
Myszka (Kanał
Brzeźniak
Zlewnia elementarna
od Galiny do
Myszki (p)
Myszka-Gęślik)
(Dłubnia)
Brzeźniaka (I)
Nazwa cieku

Złota Łącza

Pustelnik

Dłubnia

Kanał Łącza

Śląska Ochla od źródła do
Kanału Jeleniówka

PLRW600017159669

PLRW600017155272

Nazwa JCWP
Kod JCW

Gęśnik

Powierzchnia zlewni w granicach miasta
[ha]

1082,57

1166,99

539,32

1138,69

Długość cieku (w granicach miasta) [km]

2,96

8,92

4,14

3,6

30

67

57

47

1,01

0,75

1,37

1,30

Maksymalna deniwelacja terenu
(w granicach miasta) [m]
Średni spadek cieku [%]

Pokrycie/użytkowanie ziemi (CLC 2006) [%]
Zabudowa luźna (112)

81,1

40,7

14,7

39,3

Strefy przemysłowe lub handlowe (121)

0,5

5,9

-

2,7

Tereny komunikacyjne i związane
z komunikacją drogową i kolejową (122)

-

-

-

1,7

Tereny sportowe i wypoczynkowe (142)

4,9

1,4

-

2,1

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń
nawadniających (211)

2,4

2,2

1,0

3,2

-

2,0

-

-

Lasy liściaste (311)

0,2

-

-

-

Lasy iglaste (312)

10,0

15,6

75,8

32,0

Lasy mieszane (313)

0,9

32,1

8,5

19,1

Tereny głównie zajęte przez rolnictwo
z dużym udziałem roślinności naturalnej
(243)

JCWP – Jednolita Część Wód Powierzchniowych
CLC 2006 – baza danych pokrycia/użytkowania terenu CORINE Land Cover dla 2006 roku
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Rys. 7-1. Zlewnie elementarne oraz pokrycie/użytkowanie terenu miasta Zielona Góra
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Złota Łącza (Łącza, Łęcza, Złota Łączka, Złoty
Potok) – pierwotnie miała swe źródło w rejonie dzisiejszej ulicy Strzeleckiej, dalej płynęła przez Park
Sowińskiego, ulicę Licealną, między Wieżą Głodową
a kościołem św. Jadwigi i dalej ulicą Batorego w kierunku Olchowej i Foluszowej do wsi Przylep. Dawniej
stanowiła źródło zaopatrzenia w wodę pitną i gospodarczą ówczesnych mieszkańców, obecnie na terenie
miasta, w granicach śródmieścia i północno-zachodniej części obszaru zabudowy, ujęta została w kanał
zamknięty stanowiący element kanalizacji ogólnospławnej. Obecnie ciek, jako kanał otwarty bierze
swój początek przy ul. Składowej oraz u zbiegu ulic
Objazdowej i Foluszowej – prowadząc częściowo ścieki miejskie i częściowo wody dopływające z gruntu
przez dno i brzegi koryta. Złota Łącza na terenie miasta straciła charakter cieku naturalnego. Dominującą
formą zagospodarowania zlewni cieku jest zabudowa
luźna.
Gęśnik (Moczydło, Gęślik, Myszka, Kanał Myszka) bierze początek na podmokłych łąkach na wschodniej granicy miasta i Starego Kisielina. Rzędne terenu
źródliskowego wynoszą ok. 139,0 m n.p.m. Gęśnik
przepływa północnym skrajem zwartej zabudowy
Zielonej Góry, doliną wciętą na ponad 12 m w stosunku do obszarów otaczających. Na Gęśniku wybudowany został przed laty staw rekreacyjny „Wagmostaw”
o długości około 250 m i szerokości do 20 m. Około 1,5
km poniżej przy, ulicy Źródlanej, istniały
do lat 70-tych baseny kąpielowe. Odcinek doliny Gęśnika
od źródeł do ulicy
Sulechowskiej
(wzdłuż ulicy Szwajcarskiej) przebiega
przez tereny o urozmaiconej
rzeźbie,
w większości porośnięte starymi drzewostanami. W przeszłości na Gęśniku
utrzymywane były
liczne urządzenia
Gęśnik, ul. Szwajcarska
hydrotechniczne,
(fot. P. Susek)
którymi były regulowane przepływy i retencjonowana woda na okresy
posuchy. Dominującą formą zagospodarowania zlewni cieku jest zabudowa luźna.
Ciek Dłubnia (Brzeźniak, Dłubnik) tworzą dwa
niewielkie strumyki, z których zachodni długości
około 3,6 km wypływa z obszaru źródliskowego na
południe od Osiedla Piastowskiego na poziomie około 150 m n.p.m. Strumień wschodni w przeszłości
tworzyły dwa krótkie cieki, z których jeden wypływał
86

w pobliżu ulicy Nowej. Ciek ten po rozbudowie ujęcia wód podziemnych całkowicie zanikł. Drugi ciek
bierze początek w rejonie ulicy Ugory na rzędnej
ok. 144,0 m n.p.m., u podnóża wzgórza o wysokości
170,3 m n.p.m. Długość strugi wschodniej wynosi ok.
3,40 km. Strugi wschodnia i zachodnia łączą się na
południowy wschód od Jędrzychowa i tworzą potok
Dłubnia, który jest lewym dopływem Śląskiej Ochli.
Dłubnia w górnym odcinku jest ciekiem zanikającym,
z miejscami suchym dnem. Zlewnia cieku w znacznym
stopniu porośnięta jest lasami iglastymi i mieszanymi
oraz pokryta jest zabudową luźną.
Pustelnik (Srebrzanka, Sącznik), bierze swój początek na południowy zachód od Osiedla Piastowskiego na wysokości około 140,0 m n.p.m. i płynie doliną
wciętą na głębokość ok. 20 m w stosunku do otaczających terenów. Rozbudowa w latach 70-tych ub. stulecia kąpielisk istniejących na drodze przepływu cieku i budowa dodatkowych zbiorników spowodowały
zmianę naturalnego reżimu wodnego Pustelnika.
W 3,2 km biegu Pustelnik okresowo zanika w piaskach. Dominującą formą zagospodarowania zlewni
cieku są lasy iglaste.

Zbiornik na Pustelniku (fot. P. Susek)
W obrębie granic miasta istnieje kilka niewielkich
zbiorników wodnych, których sumaryczna powierzchnia wynosi około 10 ha. Na rzece Pustelnik znajdują
się dwa stawy, miejskie kąpielisko „Ochla” (zalew)
i dalej zbiornik rekreacyjny służący głównie wędkarzom. Pomiędzy Pustelnikiem, a Dłubnią – w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Jędrzychowskiej,
znajdują się dwa zbiorniki wodne powstałe w wyrobiskach po wydobyciu gliny. Zdecydowanie większy
zbiornik tego typu położony jest przy zachodniej
granicy miasta, w pobliżu nieistniejącej już cegielni.
Glinianki nie są wykorzystywane gospodarczo. Przy
ul. Stajennej znajduje się niewielki, sztuczny, bezodpływowy zbiornik wybudowany niegdyś na potrzeby
nawadniania dawnych ogródków działkowych. Na
zachód od Wzgórz Piastowskich znajduje się efemeryczny bezodpływowy zbiornik.

Wody powierzchniowe na terenie Zielonej Góry

„Wagmostaw” (fot. P. Susek)
Na terenie całego miasta (m.in. przy ulicy Konwaliowej), znajdują się na terenach prywatnych małe
bezodpływowe stawy. U źródeł Dłubni Zachodniej
(d. Czerwona Woda) oraz Dłubni Wschodniej znajdują się małe okresowe zbiorniki wodne, natomiast w pobliżu dawnego ogrodu botanicznego przy ul. E. Plater znajdują się dwa stawy. Małe zbiorniki również
znajdują się na terenie miejskiego składowiska odpadów w pobliżu ogrodów działkowych. Gęśnik posiada
kilka obszarów źródliskowych m.in. w okolicy Starego
Kisielina, oraz w tzw. Parku Poetów, przy ulicy prof.
Z. Szafrana. W ich okolicy znajdują się drobne zbiorniki wodne oraz zagospodarowane rekreacyjnie stawy (rys. 7-2). Poniżej przy ul. Dolina Luizy usytuowany jest sztuczny zbiornik – Wagmostaw, który dawniej
wykorzystywany był rekreacyjnie, natomiast obecnie
jest zaniedbany.

Wody powierzchniowe płynące położone na terenie miasta były, w latach 1979 – 1982, systematycznie
(w odstępach miesięcznych) badane przez laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (dawniej Wojewódzki Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska). W późniejszym
okresie, w latach osiemdziesiątych, kilkakrotnie badania prowadziło laboratorium Politechniki Zielonogórskiej. W latach 2000, 2002, 2003 i 2004 jednorazowe
badania analityczne jakości wód tych cieków, w wybranych przekrojach pomiarowych wykonało na zlecenie Urzędu Miasta laboratorium WIOŚ w Zielonej
Górze. Ocenę stanu czystości cieków zielonogórskich
z lat 1978 – 1982 i 2000 roku oraz opis stanu jakości
jeziora Dąbie znaleźć można w opracowaniu „Stan
środowiska w Zielonej Górze w 1999 r.” wydanym
w 2000 roku [1], natomiast ocena stanu czystości wód
powierzchniowych w latach 2002–2004 przedstawiona jest w opracowaniu „Stan środowiska w Zielonej
Górze w 2004 roku” wydanym w 2005 roku [2].
W niniejszym rozdziale przedstawiono opis stanu
czystości cieków i strumieni zielonogórskich badanych
w 11 punktach pomiarowo-kontrolnych oraz dwóch
wybranych źródeł na podstawie wyników badań ich
składu fizyko-chemicznego, stanu bakteriologicznego
oraz badań biologicznych – fitobentosowego indeksu
okrzemkowego, wykonanych w 2010 roku w okresie
wiosny i lata (rys. 7-2).

Rys. 7-2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych wód w 2010 roku
87

Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010

Ocenę stanu wód powierzchniowych przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U.
nr 162 poz. 1008). Zgodnie z ww. rozporządzeniem
dokonano oceny stanu ekologicznego jednolitych
części wód (JCW) w 6 punktach, polegającej na sklasyfikowaniu elementów biologicznych oceny jakości
wód oraz wspierających tą ocenę wskaźników fizykochemicznych. W 5 pozostałych punktach zlokalizowanych na ciekach dokonano jedynie oceny badanych
parametrów fizykochemicznych.
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW,
Dyrektywa 2000/60/WE), która obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, jednym z przyjętych elementów biologicznych badanych w ramach monitoringu
wód powierzchniowych jest fitobentos okrzemkowy,
pozwalający określić stan lub potencjał ekologiczny

(w 5-stopniowej skali). W tym celu wyliczane są indeksy okrzemkowe dla rzek (IO) oraz jezior (IOJ).
Okrzemki (Bacillariophyta) to organizmy fotoautotroficzne występujące niemal na całej kuli ziemskiej, pod
warunkiem dostępu do wody i światła. Zasiedlają one
różne podłoża w rzekach i jeziorach. Liczne gatunki okrzemek mają wyraźnie określoną i wąską skalę
ekologiczną w odniesieniu do różnych parametrów
siedliskowych, szczególnie trofii, saprobii (zanieczyszczenia organicznego), odczynu pH, twardości wody
czy zasolenia i dlatego uznawane są za dobre bioindykatory tych cech środowiska. Cechą charakterystyczną tych organizmów jest budowa ściany komórkowej,
która wysycona jest krzemionką i składa się z dwóch
części: dolnej (denka) i zachodzącej na nią części górnej (wieczka) – fotografie poniżej. Okrzemki rozwijają się przez cały rok, natomiast optimum ich rozwoju
przypada na wiosnę i jesień.

Navicula lanceolata

Neidium dubium

Pinnularia viridis

Surirella brebissoni

Fot. Okrzemki zaobserwowane w ciekach miasta Zielona Góra (fot. A. Wąsicki)
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Poboru okrzemek dokonano w miesiącu kwietniu
w wybranych sześciu punktach na ciekach: Pustelnik
– ul. Jaśminowa, Dłubnia Zachodnia – ul. Wierzbowa, Dłubnia Wschodnia – ul. Dożynkowa, Gęśnik
– ul. Szwajcarska oraz przy Trasie Północnej, Złota
Łącza – ul. Foluszowa – most przy linii kolejowej do
Rzepina.
Ze względu na brak obecnie unormowań prawnych odnoszących się do wskaźników mikrobiologicznych, ocena jakości wód pod tym względem w ciekach
została dokonana w oparciu o nieobowiązujące już

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu
interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód
(Dz. U. nr 32, poz. 284).
W celu odpowiedniego zaprezentowania wyników klasyfikacji badanych wskaźników w poniżej zamieszczonych tabelkach posłużono się prezentacją
w układzie graficznym przy pomocy kolorów.

Klasyfikacja elementów biologicznych (Dz. U.
z 2008 r., nr 162, poz. 1008):

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych (Dz.
U. z 2008 r., nr 162, poz. 1008):

I
II
III
IV
		V

klasa I - stan bardzo dobry
klasa II - stan dobry
klasa III - stan umiarkowany
klasa IV - stan słaby
klasa V - stan zły

I
II
poniżej
stanu
dobrego

klasa I - stan bardzo dobry
klasa II - stan dobry
poniżej stanu dobrego

Klasyfikacja elementów mikrobiologicznych
(Dz. U. z 2004 r., nr 32, poz. 284):

I
II
III
IV
		V

klasa I – wody bardzo dobrej jakości
klasa II - wody dobrej jakości
klasa III - wody zadowalającej jakości
klasa IV - wody niezadowalającej jakości
klasa V - wody złej jakości

Złota Łącza
Ciek Złota Łącza w roku 2010 badany był w dwóch
punktach pomiarowych: w górnym odcinku przy moście na ul. Foluszowej obok linii kolejowej do Żar oraz
na granicy miasta przy moście na ul. Foluszowej obok
linii kolejowej do Rzepina.
Kontrola stanu czystości strumienia Łącza przeprowadzona w okresie wiosennym i letnim wykazała,
że pod względem wskaźników fizycznych, zasolenia,
zakwaszenia, warunków biogennych oraz tlenowych
jakość wody kształtowała się w granicach I i II klasy
jedynie wskaźnik ChZT-Cr cechował się wartościami
poniżej stanu dobrego. Wartości wskaźnika mikrobiologicznego kształtowały się na poziomie III i IV klasy
(wody niezadowalającej i złej jakości). W badaniach
cieku uwzględniono również element biologiczny
– fitobentosowy wskaźnik okrzemkowy, który został
przebadany przy ul. Foluszowej przy linii kolejowej
do Rzepina. Wskaźnik ten kształtował się na poziomie
klasy IV (stan słaby).

Złota łącza (fot. P. Susek)
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Tab. 7.2. Parametry jakości wód strumienia Złota Łącza w 2010 roku
Nazwa cieku

Złota Łącza

ul. Foluszowa - most przy linii
kolejowej do Żar
(ppk 1)

Lokalizacja punktu poboru
Data poboru

2010.05.18.

2010.08.10.

średnia z 2010 r.

ul. Foluszowa - most przy linii
kolejowej do Rzepina
(ppk 2)
2010.05.18.

2010.08.10.

średnia z 2010 r.

0,23

-

-

Element biologiczny
Fitobentos
Wskaźnik okrzemkowy IO

-

-

-

Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny)
Wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny, w tym warunki termiczne
Temperatura wody [°C]
Zawiesiny ogólne [mg/dm ]
3

11,6

17,5

14,55

11

20,1

15,55

2,4

6,3

4,35

22

22

22

Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
Tlen rozpuszczony [mg O2/dm3]

11,8

10,76

11,28

10,8

9,27

10,035

Nasycenie tlenem [%]

108,2

113,1

110,65

97,8

102,5

100,15

3,9

4,1

4

5,4

2,8

4,1

17

32

24,5

25

28

26,5

721

612

666,5

8,3

8,3

BZT5 [mg O2/dm ]
3

ChZT-Cr [mg O2/dm ]
3

Wskaźniki charakteryzujące zasolenie
Przewodność w 20°C [μS/cm]

635

596

615,5

Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie (stan zakwaszenia)
Odczyn [pH]

8,3

8,3

8,3

8,3

Wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne (substancje biogenne)
Azot amonowy [mg NNH4/dm3]

0,331

0,0906

0,2108

0,367

0,0828

0,2249

Azot Kjeldahla [mg N/dm ]

0,698

1,2

0,949

1,31

0,73

1,02

Azot azotanowy [mg NNO3/dm ]

3,75

4,1

3,925

2,86

2,25

2,555

Azot azotynowy [mg NNO2/dm ]

0,012

0,008

0,01

0,056

0,01

0,033

Azot ogólny [mg N/dm ]

4,46

5,31

4,885

4,23

2,99

3,61

0,054

0,087

0,0705

0,142

0,223

0,1825

2,1

-

-

2,3

-

-

3

3

3

3

Fosfor ogólny [mg P/dm ]
3

Krzemionka [mg SiO2/dm ]
3

Wskaźniki mikrobiologiczne [4]
NPL bakterii grupy coli [w 100 ml]

600

5000

-

6200

2300

-

Miano bakterii grupy coli

0,17

0,02

-

0,02

0,04

-

NPL bakterii grupy coli typu
kałowego [w 100 ml]

500

2300

-

6200

2300

-

0,04

-

0,02

0,04

-

Miano bakterii grupy coli typu
0,2
kałowego
Legenda:
ppk – punkt pomiarowo-kontrolny

Porównując wartości z 2010 roku na cieku Złota
Łącza w punkcie przy ul. ul. Foluszowej przy linii kolejowej do Rzepina z wynikami uzyskanymi w latach
2002-2004 zaznacza się niewielki wzrost badanych
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wskaźników (fosfor ogólny, BZT5, przewodność) lub
też utrzymywanie się wartości na podobnym poziomie (azot ogólny, azot Kjeldahla, ChZT-Cr).
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Ciek Gęśnik
Ciek Gęśnik posiada dwa obszary źródliskowe:
pierwszy w okolicy Starego Kisielina, drugi w Parku
Poetów przy Osiedlu Akademickim. Jakość wód strumienia Gęśnik w roku 2010 badana była w czterech

punktach pomiarowych: przy ul. Szwajcarskiej, na
wypływie ze zbiornika „Wagmostaw”, przy ul. Batorego oraz przy Trasie Północnej (tab. 7.3 i 7.4).

Tab. 7.3. Parametry jakości wód strumienia Gęśnik w 2010 roku
Nazwa cieku
ul. Szwajcarska (ppk 4)

Lokalizacja punktu poboru
Data poboru

2010.05.18

2010.08.10

Gęśnik
ul. Dolina Luizy „Wagmostaw”
(ppk5)

średnia z 2010 r.

2010.05.18

2010.08.10

średnia z 2010 r.

-

-

-

Element biologiczny
Fitobentos
Wskaźnik okrzemkowy IO

0,30

-

-

Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny)
Wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny, w tym warunki termiczne
Temperatura wody [°C]
Zawiesiny ogólne [mg/dm ]
3

9,8

15,2

12,5

10,8

19,6

15,2

40

3,2

21,6

12

7,1

9,6

Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
Tlen rozpuszczony [mg O2/dm3]

10,6

9,78

10,2

9,3

4,03

6,67

Nasycenie tlenem [%]

94

98,2

96,1

83,7

44,3

64,0

BZT5 [mg O2/dm ]

3,8

3

3,4

4

3,5

3,75

48

33

40,5

35

<10

20

696

475

585,5

7,8

7,85

3

ChZT-Cr [mg O2/dm ]
3

Wskaźniki charakteryzujące zasolenie
Przewodność w 20°C [μS/cm]

606

625

615,5

Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie (stan zakwaszenia)
Odczyn [pH]

7,9

8,2

8,1

7,9

Wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne (substancje biogenne)
Azot amonowy [mg NNH4/dm3]

0,338

0,153

0,246

0,365

0,382

0,374

Azot Kjeldahla [mg N/dm ]

1,09

0,74

0,92

0,966

1,01

0,99

Azot azotanowy [mg NNO3/dm ]

1,04

0,9

1,15

1,45

0,629

1,04

Azot azotynowy [mg NNO2/dm3]

0,025

0,016

0,021

0,046

0,046

0,046

Azot ogólny [mg N/dm3]

2,16

1,66

1,91

2,47

1,69

2,08

0,205

0,084

0,145

0,124

0,137

0,131

3,8

-

-

2,4

-

-

3

3

Fosfor ogólny [mg P/dm ]
3

Krzemionka [mg SiO2/dm ]
3

Wskaźniki mikrobiologiczne [4]
NPL bakterii grupy coli [w 100 ml] 24000

600

-

6200

24000

-

Miano bakterii grupy coli

0,004

0,17

-

0,02

0,004

-

NPL bakterii grupy coli typu
kałowego [w 100 ml]

24000

500

-

600

24000

-

0,2

-

0,17

0,004

-

Miano bakterii grupy coli typu
0,004
kałowego
Legenda:
ppk – punkt pomiarowo-kontrolny
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Tab. 7.4. Parametry jakości wód strumienia Gęśnik w 2010 roku
Nazwa cieku

Gęśnik
ul. Stefana Batorego
(ppk 6)

Lokalizacja punktu poboru
Data poboru

2010.05.18

2010.08.10

średnia z 2010 r.

przy Trasie Północnej -przed
kanałem burzowym (ppk 7)
2010.05.18

2010.08.10

średnia z 2010 r.

0,37

-

-

Element biologiczny
Fitobentos
Wskaźnik okrzemkowy IO

-

-

-

Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny)
Wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny, w tym warunki termiczne
Temperatura wody [°C]

11,9

9,29

10,6

11,3

23,4

17,35

Zawiesiny ogólne [mg/dm3]

2,8

6,3

4,55

3,6

2,6

3,1

Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
Tlen rozpuszczony [mg O2/dm3]

13,4

14,76

14,08

12,6

10,8

11,7

Nasycenie tlenem [%]

124,6

185,5

155,1

115,7

127,2

242,9

5,9

3,6

4,8

3,6

3,7

3,65

33

45

39

33

17

25

722

510

616

9

8,85

BZT5 [mg O2/dm3]
ChZT-Cr [mg O2/dm ]
3

Wskaźniki charakteryzujące zasolenie
Przewodność w 20°C [μS/cm]

716

469

592,5

Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie (stan zakwaszenia)
Odczyn [pH]

8,7

9,3

9,0

8,7

Wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne (substancje biogenne)
Azot amonowy [mg NNH4/dm3]

0,27

0,176

0,223

0,213

0,078

0,146

Azot Kjeldahla [mg N/dm3]

0,989

0,42

1,41

1,2

2,08

1,64

Azot azotanowy [mg NNO3/dm ]

2,26

1,14

1,7

2,94

1,87

2,41

Azot azotynowy [mg NNO2/dm ]

0,057

0,031

0,044

0,057

0,021

0,039

Azot ogólny [mg N/dm3]

3,31

1,59

2,45

4,2

3,97

4,09

0,075

0,062

0,069

0,121

0,076

0,099

3,1

-

-

3

-

-

3

3

Fosfor ogólny [mg P/dm3]
Krzemionka [mg SiO2/dm ]
3

Wskaźniki mikrobiologiczne [4]
NPL bakterii grupy coli [w 100 ml]

13000

2300

-

6200

2300

-

Miano bakterii grupy coli

0,008

0,04

-

0,02

0,04

-

NPL bakterii grupy coli typu
kałowego [w 100 ml]

5000

2300

-

6200

600

-

0,04

-

0,02

0,17

-

Miano bakterii grupy coli typu
0,02
kałowego
Legenda:
ppk – punkt pomiarowo-kontrolny
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Wyniki analiz wskaźników fizycznych, zasolenia, zakwaszenia oraz biogennych w górnym biegu
cieku przy ul. Szwajcarskiej i „Wagmostawie”, mieściły się w zakresie klasy I (stan bardzo dobry) i II
(stan dobry), natomiast wskaźniki tlenowe, takie jak
ChZT- Cr oraz tlen rozpuszczony, osiągały wartości
poniżej stanu dobrego. Pod względem sanitarnym
stan cieku na tym odcinku nie był dobry, przyjmując
wartości wskaźnika mikrobiologicznego dla klasy IV
(wody niezadowalającej jakości) oraz klasy V (wody
złej jakości). W odniesieniu do dalszego biegu cieku ocena badanych wskaźników była podobna, przy
czym wystąpiły wartości poniżej stanu dobrego dla

odczynu przy ul. Batorego oraz azotu Kjeldahla przy
Trasie Północnej. Wskaźniki mikrobiologiczne kształtowały się na poziomie klasy III (wody zadowalającej
jakości) oraz IV (wody niezadowalającej jakości).
W ocenie uwzględniono również biologiczny
wskaźnik okrzemkowy (fitobentos), który badano
w dwóch miejscach: przy ul. Szwajcarskiej i przy Trasie Północnej. W obu miejscach kształtował się na poziomie III klasy (stan umiarkowany).
Wartości badanych parametrów w punkcie przy
Trasie Północnej uzyskane w 2010 roku w porównaniu do wartości z lat 2002-2004 utrzymują się na stałym poziomie.

Gęśnik, ul. Batorego (fot. P. Susek)

Strumień Dłubnia
Kontrolę wód strumienia Dłubnia w roku 2010
przeprowadzono dwukrotnie (wiosną i latem)
w trzech punktach pomiarowych: przy moście na
ul. Zawiszy Czarnego i przy moście na ul. Wierzbowej
(Dłubnia Zachodnia) oraz przy moście na ul. Dożynkowej (Dłubnia Wschodnia). Analiza wyników badań
wód strumienia Dłubnia Zachodnia wskazuje, że pod
względem wskaźników fizycznych (zasolenie oraz zakwaszenie) wody te są bardzo dobrej i dobrej jakości
(tab. 7.5).
Parametrami, które osiągały wartości poniżej stanu dobrego były wskaźniki tlenowe (BZT5, ChZT-Cr)
oraz biogenne (azot Kjeldahla).
W ocenie uwzględniono również wskaźnik biologiczny – fitobentosowy wskaźnik okrzemkowy badany przy ul. Wierzbowej w okresie wiosennym, który
przyjmował wartość dla IV klasy (stan słaby).
Dłubnia Wschodnia charakteryzowała się wskaźnikami fizycznymi (zasolenie oraz zakwaszenie)
w granicach klasy I, natomiast wartości poniżej do-

Dłubnia Wschodnia, ul. Dożynkowa (fot. P. Susek)
brego stwierdzono dla wskaźników tlenowych (BZT5,
ChZT‑Cr) i biogennych (azot amonowy oraz azot
Kjeldahla). Badany fitobentosowy wskaźnik okrzemkowy mieścił się w III klasie (stan umiarkowany).
W obu ciekach wskaźnik mikrobiologiczny kształtował się w granicach V klasy (wody złej jakości).
Wysokie wartości wskaźników tlenowych, azotu
Kjeldahla oraz mikrobiologicznych wskazują na zanieczyszczenie cieku związkami organicznymi oraz
duże prawdopodobieństwo, iż do wód nadal odprowadzane są ścieki bytowo-gospodarcze z budynków
położonych na terenie jego zlewni.
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Tab. 7.5. Wskaźniki jakości wód strumienia Dłubnia w 2010 roku
Nazwa cieku

Dłubnia Zachodnia

Lokalizacja punktu
poboru

ul. Zawiszy Czarnego
(ppk 8)

Data poboru

Dłubnia Wschodnia
ul. Wierzbowa
(ppk 9)

2010.05.20 2010.08.11 średnia z 2010 r. 2010.05.20 2010.08.11

ul. Dożynkowa
(ppk 10)

średnia z 2010 r. 2010.05.20 2010.08.11 średnia z 2010 r.

Element biologiczny
Fitobentos
Wskaźnik
okrzemkowy IO

-

-

-

0,25

-

-

0,31

-

-

Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny)
Wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny, w tym warunki termiczne
Temperatura wody
[°C]

11,5

18,5

15,0

11,4

18,7

15,05

11,2

17

14,1

Zawiesiny ogólne
[mg/dm3]

9,2

4,8

7,0

7,8

2,8

5,3

5,2

13

9,1

Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
Tlen rozpuszczony
[mg O2/dm3]

10,2

7,57

8,89

10,1

9,33

9,72

10,7

8,11

9,41

Nasycenie tlenem [%]

93,4

81,7

87,6

92,1

87,6

89,9

97

97,7

97,4

BZT5 [mg O2/dm3]

8,3

7,3

7,8

8,3

3,4

5,9

9,5

7,8

8,7

ChZT-Cr
[mg O2/dm3]

27

32

29,5

19

20

19,5

15

39

27

586

493

742

617,5

8

7,9

7,95

Wskaźniki charakteryzujące zasolenie
Przewodność w 20°C
[μS/cm]

998

1007

Odczyn [pH]

7,9

8

1002,5

758

414

Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie (stan zakwaszenia)
7,95

7,7

8,1

7,9

Wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne (substancje biogenne)
Azot amonowy
[mg NNH4/dm3]

0,669

0,836

0,753

0,632

0,44

0,54

1,72

0,568

1,144

Azot Kjeldahla
[mg N/dm3]

1,9

1,77

1,84

2,4

1,58

1,99

3,12

3,21

3,17

Azot azotanowy
[mg NNO3/dm3]

3,59

3,8

3,7

3

1,17

1,52

2,35

2,92

2,64

Azot azotynowy
[mg NNO2/dm3]

0,111

0,159

0,14

0,091

0,03

0,06

0,133

0,15

0,14

5,6

5,73

5,67

5,49

2,78

4,14

5,6

6,28

5,94

Fosfor ogólny
[mg P/dm3]

0,194

0,24

0,22

0,215

0,157

0,184

0,088

0,307

0,2

Krzemionka
[mg SiO2/dm3]

2,9

-

-

3,3

-

-

3,3

-

-

Azot ogólny
[mg N/dm3]

Wskaźniki mikrobiologiczne [4]
NPL bakterii grupy
coli [w 100 ml]

≥240000

240000

-

24000

≥240000

-

2300

≥240000

-

Miano bakterii grupy
≤0,0004
coli

0,0004

-

0,004

<0,0004

-

0,04

<0,0004

-

NPL bakterii grupy
coli typu kałowego
[w 100 ml]

≥24000

240000

-

24000

≥240000

-

2300

≥240000

-

Miano bakterii grupy
coli typu kałowego

≤0,004

0,0004

-

0,004

≤0,0004

-

0,04

≤0,0004

-

Legenda:
ppk – punkt pomiarowo-kontrolny
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Przy porównaniu wartości uzyskanych na cieku
Dłubnia Wschodnia w punkcie przy ul. Dożynkowej
w 2010 roku z wynikami uzyskanymi w latach 20022004 zaznacza się pewien niepokojący trend wzrostowy większości badanych wskaźników zanieczyszczenia
wód, zarówno biogennych (azot ogólny, azot Kjeldah-

la, fosfor ogólny), tlenowych (BZT5, ChZT-Cr), jak
też przewodności elektrolitycznej właściwej. Podobne
porównanie badanych wskaźników dla cieku Dłubnia
Zachodnia w punkcie przy ulicy Wierzbowej wykazuje systematyczny spadek wartości, lub też utrzymywanie się ich na podobnym poziomie.

Pustelnik, ul. Jaśminowa (fot. P. Susek)

Dłubnia Zachodnia, ul. Wierzbowa (fot. P. Susek)

Strumień Pustelnik
Kontrola stanu czystości strumienia Pustelnik
przeprowadzona w okresie wiosennym i letnim 2010
roku w punktach kontrolnych powyżej kąpieliska
„Ochla” oraz przy ulicy Jaśminowej wykazała, że pod
względem wskaźników fizycznych, biogennych, zasolenia oraz zakwaszenia i tlenu rozpuszczonego klasyfikuje się on do wód o bardzo dobrej jakości (tab. 7.6).
Wyjątkiem jest podwyższona wartość wskaźnika BZT5
oraz przekroczenia wartości wskaźnika ChZT-Cr dla
stanu dobrego. Pod względem sanitarnym wody strumienia Pustelnik charakteryzowały się II i III klasą
(jakość dobra i zadowalająca).

Uwzględniony w ocenie wskaźnik biologiczny –
fitobentosowy wskaźnik okrzemkowy – badany przy
ul. Jaśminowej w okresie wiosennym, został przypisany do III klasy (stan umiarkowany).
Porównując uzyskane wartości w roku 2010
w punkcie przy ulicy Jaśminowej do wyników uzyskanych w latach 2002-2004 zaznacza się lekki wzrost
badanych wskaźników (azot ogólny, BZT5, ChZT-Cr,
przewodność), natomiast pozostałe wskaźniki utrzymują się na podobnym poziomie (azot Kjeldahla, fosfor ogólny).
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Tab. 7.6. Wskaźniki jakości wód strumienia Pustelnik w 2010 roku
Nazwa cieku

Pustelnik
ul. Jaśminowa
(ppk 13)

powyżej kąpieliska „Ochla” (ppk12)

Lokalizacja punktu poboru
Data poboru

2010.05.20

2010.08.11

średnia z 2010 r.

2010.05.20

2010.08.11

średnia z 2010 r.

0,46

-

-

Element biologiczny
Fitobentos
Wskaźnik okrzemkowy IO

-

-

-

Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny)
Wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny, w tym warunki termiczne
Temperatura wody [°C]
Zawiesiny ogólne [mg/dm ]
3

11,1

17,8

14,45

12,4

19,6

10,5

3,6

2

2,8

12

8

10

Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
Tlen rozpuszczony [mg O2/dm3]

10,7

9,45

10,075

10

8,37

9,185

Nasycenie tlenem [%]

97,3

100

98,65

93,6

92,1

92,85

BZT5 [mg O2/dm ]

4,7

5,1

4,9

3,5

2,7

3,1

22

<10

13,5

22

24

23

355

527

441

7,8

7,7

3

ChZT-Cr [mg O2/dm ]
3

Wskaźniki charakteryzujące zasolenie
Przewodność w 20°C [μS/cm]

374

392

383

Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie (stan zakwaszenia)
Odczyn [pH]

7,7

8

7,85

7,6

Wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne (substancje biogenne)
Azot amonowy [mg NNH4/dm3]

0,196

0,152

0,174

0,278

0,177

0,2275

Azot Kjeldahla [mg N/dm ]

0,748

0,5

0,624

0,97

0,95

0,96

Azot azotanowy [mg NNO3/dm ]

0,066

0,298

0,182

0,625

2,01

1,3175

Azot azotynowy [mg NNO2/dm3]

0,004

0,004

0,004

0,006

0,015

0,0105

Azot ogólny [mg N/dm ]

0,822

0,8

0,811

1,61

2,98

2,295

0,04

0,048

0,044

0,051

0,081

0,066

2,6

-

-

1,6

-

-

3

3

3

Fosfor ogólny [mg P/dm ]
3

Krzemionka [mg SiO2/dm ]
3

Wskaźniki mikrobiologiczne [4]
NPL bakterii grupy coli
[w 100 ml]

500

500

-

1300

500

-

Miano bakterii grupy coli

0,2

0,2

-

0,08

0,2

-

NPL bakterii grupy coli typu
kałowego [w 100 ml]

500

500

-

1300

500

-

0,2

-

0,08

0,2

-

Miano bakterii grupy coli typu
0,2
kałowego
Legenda:
ppk – punkt pomiarowo-kontrolny
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Klasyfikacja stanu ekologicznego
W celu wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych dokonano interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych oraz
biologicznych w sześciu punktach na ciekach miasta

Zielona Góra. Klasyfikację stanu ekologicznego (tab.
7.7) przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych [3].

Tab. 7.7. Klasyfikacja stanu ekologicznego wód cieków występujących na terenie Zielonej Góry na podstawie badań wykonanych w 2010 r.
Lp.

Nazwa
cieku

Lokalizacja
punktu
pomiarowo-kontrolnego

Klasa elementów Klasa elementów
biologicznych fizykochemicznych

STAN
EKOLOGICZNY

1.

Dłubnia
ul. Wierzbowa
Zachodnia

IV

Poniżej stanu
dobrego

SŁABY

2.

Dłubnia
ul. Dożynkowa
Wschodnia

III

Poniżej stanu
dobrego

UMIARKOWANY

3. Pustelnik

ul. Jaśminowa

III

Poniżej stanu
dobrego

UMIARKOWANY

4. Gęśnik

ul. Szwajcarska

III

Poniżej stanu
dobrego

UMIARKOWANY

5. Gęśnik

przy Trasie Północnej
(przed kanałem burzowym)

III

Poniżej stanu
dobrego

UMIARKOWANY

IV

Poniżej stanu
dobrego

SŁABY

ul. Foluszowa
6. Złota Łącza (przy linii kolejowej do
Rzepina)
Stan ekologiczny wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednej z pięciu klas jakości
wód. Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku, gdy
stan elementu biologicznego jakości wód jest umiarkowany (III klasa), słaby (IV klasa) lub zły (V klasa),
wówczas nadaje się taki sam stan ekologiczny wód.
Natomiast, gdy stan wskaźnika biologicznego jakości
wód jest bardzo dobry (I klasa) lub dobry (II klasa)
w ocenie stanu ekologicznego należy uwzględnić
również stan wskaźników fizykochemicznych oraz
wskaźników substancji szczególnie szkodliwych (tu
niebadane).

Ponieważ elementy fizykochemiczne we wszystkich punktach były poniżej stanu dobrego, wskaźnikiem decydującym o klasyfikacji stanu ekologicznego
była klasa elementów biologicznych.
Stan ekologiczny umiarkowany stwierdzono
w czterech punktach, tj. na Dłubni Wschodniej, Pustelniku oraz w dwóch punktach na Gęśniku. Stan
ekologiczny słaby reprezentują punkty na Dłubni Zachodniej oraz Złotej Łączy.

Źródła Pustelnik i Gęśnik
Wiosną 2010 roku wykonano badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne dwóch źródeł zlokalizowanych na terenie miasta Zielona Góra. Badania miały
na celu sprawdzenie stanu jakości fizykochemicznej
i mikrobiologicznej ich wód. Do oceny porównawczej
wykorzystano dopuszczalne wartości wskaźników i parametrów, w zakresie minimum, jakie są stosowane
przez Państwową Inspekcję Sanitarną w monitoringu
kontrolnym wód przeznaczonych do spożycia przez
ludzi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z 29 marca 2007 roku). Źródła usytuowane są: jedno

w górnym odcinku strumienia Pustelnik – źródełko
Pustelnik (rys. 7-2), drugie dające początek jednemu
z dopływów do cieku Gęśnik, wypływającemu w parku Poetów za Osiedlem Akademickim. Wody źródeł
ujęte są przez rury z PVC, poprzez które następuje
samowypływ.
Wyniki badań analitycznych wskazują, że pod
względem wskaźników bakteriologicznych wody te
nie odpowiadają wymaganiom mikrobiologicznym,
jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do
spożycia przez ludzi (tab. 7.8).
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Tab. 7.8. Wskaźniki jakości wód źródeł Pustelnik i Gęśnik w 2010 roku
Nazwa źródła cieku
Nazwa punktu poboru
Data poboru

Pustelnik (źródło)

Gęśnik (źródło)

ujęte źródło leśne –
samowypływ (ppk 11)

ujęte źródło w parku Poetów przy
ul. prof. Z. Szafrana – samowypływ (ppk 3)

2010.05.20.

2010.05.18.

Wskaźniki fizykochemiczne
Temperatura wody [°C]

9,6

10,3

Tlen rozpuszczony [mg O2/dm ]

2,85

8,05

Nasycenie tlenem [%]

24,8

72,6

Przewodność w 25°C [μS/cm]

359

711

Odczyn [pH]

7,2

7,5

<0,150

0,152

0,173

<0,03

Amonowy jon [mg NH4/dm ]

0,252

1,15

Azotany [mg NO3/dm ]

0,138

13,7

Azotyny [mg NO2/dm3]

0,007

0,115

3

Żelazo [mg Fe/dm ]
3

Mangan [mg Mn/dm3]
3

3

Wskaźniki mikrobiologiczne
NPL bakterii grupy coli [w 100 ml]

500

2300

Miano bakterii grupy coli

0,2

0,04

500

600

0,2

0,17

NPL bakterii grupy coli typu
kałowego [w 100 ml]
Miano bakterii grupy coli typu
kałowego
Legenda:
wynik monitoringu kontrolnego
(Rozp. MZ z dn. 29.03.2007.)
ppk – punkt pomiarowo-kontrolny

Pod względem wskaźników fizykochemicznych
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm dla
manganu (źródło Pustelnika) oraz jonu amonowego
(źródło Gęśnika). Pozostałe badane parametry nie
wykazywały przekroczeń dopuszczalnych norm dla
wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wskaźnik lub parametr
spełnia warunki

Wskaźnik lub parametr
nie spełnia warunków

Porównując otrzymane wartości do uzyskanych
w roku 2004 [2] zaznacza się wzrost stężenia azotanów, azotynów oraz zawartości bakterii grupy coli
oraz typu kałowego natomiast pozostałe wskaźniki
utrzymują się na podobnym poziomie.
Przemysław Susek
Liliana Słowińska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze
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8.1. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych
W niniejszym rozdziale posłużono się danymi
z opracowania wykonanego przez Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego w ramach

działalności Państwowej Służby Hydrogeologicznej
[3] oraz informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Państwowej Służby Hydrogeologicznej.

Zarys budowy geologicznej
Według regionalizacji fizycznogeograficznej
J. Kondrackiego (2001) obszar Zielonej Góry, wraz
z terenami przyległymi, znajduje się w prowincji
Niżu Środkowoeuropejskiego i obejmuje dwie podprowincje: Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny
Środkowopolskie. Północna część opisywanego obszaru znajduje się w obrębie Pojezierza Lubuskiego,
centralna w obrębie Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej i Wzniesień Zielonogórskich, południowa zaś

w obrębie Obniżenia Milicko-Głogowskiego. Miasto Zielona Góra posadowione jest na stokach Wału
Zielonogórskiego, który jest glacitektonicznym wypiętrzeniem sięgającym 221 m n.p.m. (Góra Wilkanowska) osiągającym ok. 100 m wysokości względnej.
Stara część miasta znajduje się w niewielkiej wklęsłości na północnych stokach wału. Najwyższymi punktami miasta są: Wzgórze Jagodowe (210,8 m n.p.m.),
leżące w południowej części Zielonej Góry w obrębie

Rys. 8-1. Położenie obszaru Zielonej Góry (A-B – linia przekroju geologicznego, I-I’ – linia przekroju hydrogeologicznego)
Wzgórz Piastowskich oraz Wzgórze Braniborskie
(202,6 m n.p.m.), leżące w centrum miasta (rys. 8-1).
Rozważany obszar leży w granicach monokliny
przedsudeckiej, zbudowanej z utworów karbonu,
permu i triasu, o łącznej miąższości 1800 m, które
zapadają pod niewielkim kątem w kierunku północno-wschodnim. Na nich zalega pokrywa kenozoi-
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czna o miąższości przekraczającej 200 m. Obszar
Wału Zielonogórskiego jest intensywnie zaburzony
glacitektonicznie, a głównymi formami zaburzeń są
struktury fałdowe i łuskowe ciągnące się równolegle
do osi morfologicznej z SW na NE o ciągłości dochodzącej do kilku kilometrów i szerokości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów (rys. 8-2).
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Rys. 8-2. Przekrój geologiczny A–B przez rejon Zielonej Góry (lokalizacja na rys. 8-1) [5]
Dokładny opis budowy geologicznej obszaru
Zielonej Góry został zawarty w raporcie o stanie

środowiska na terenie miasta Zielona Góra w 1999
roku [1].

8.2. Charakterystyka poziomów wodonośnych zwykłych wód podziemnych
W rejonie zielonogórskim głównym użytkowym
piętrem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe,
natomiast podrzędne znaczenie ma piętro trzeciorzędowe.
W obrębie piętra czwartorzędowego poziomy
użytkowe wód podziemnych charakteryzują się ograniczonym rozprzestrzenieniem. Struktury wodonośne występują liniowo, równolegle do osi wału morfologicznego. Podstawowe znaczenie ma tu poziom
związany ze strukturami pradolinno-rynnowymi.
Największymi strukturami tego typu w rejonie Zielnej Góry są: biegnąca równoleżnikowo, na północ od
miasta, pradolina warszawsko-berlińska, na wschodzie biegnąca południkowo pradolina Barycz–Głogów (część zachodnia) oraz na południu biegnąca
równoleżnikowo pradolina Zasieki–Nowa Sól. Przebieg tych struktur pokrywa się z przebiegiem współczesnej doliny Odry. W sąsiedztwie Zielonej Góry
występują również mniejsze, wypełnione zwykle pojedynczym kompleksem piaszczysto-żwirowym, kopalne struktury rynnowe, o długości dochodzącej do
kilku kilometrów, szerokości rzędu kilkuset metrów
i głębokości do 60–70 m. Są to formy stosunkowo niewielkie, zlokalizowane często w najwyższych partiach
wysoczyzny, zasilane głównie wodami atmosferycznymi, a tylko lokalnie, w wyniku infiltracji, wodami
z cieków i zbiorników powierzchniowych. Odnawialność ich zasobów jest niska.

Na terenie miasta Zielona Góra warunki hydrogeologiczne są bardzo skomplikowane i zróżnicowane. Ośrodek skalny zbudowany jest z plejstoceńskich
utworów piaszczysto-żwirowych, występujących w obrębie struktur rynnowych o przebiegu zbliżonym do
równoleżnikowego. Struktury rynnowe o długości do
kilku kilometrów i szerokości od kilkudziesięciu do
kilkuset metrów są przedzielane glinami zwałowymi
o miąższości do 110 m oraz osadami trzeciorzędowymi. Miąższość utworów wodonośnych waha się od 20
do 60 m. Lokalnie występują dwie lub trzy warstwy,
a niekiedy brak jest warstw wodonośnych. Niektóre
poziomy mogą prowadzić wody pod ciśnieniem hydrostatycznym. Po północno-wschodniej stronie Wału
Zielonogórskiego i na Wysoczyźnie Czerwieńska poziom wodonośny związany jest z tarasem kemowym,
a na południe od Wału Zielonogórskiego z tarasem
sandrowym. Występują tu wody czwartorzędowe
o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym. Miąższość pierwszego poziomu wód podziemnych wynosi 20–30 m. Jest on dość jednolicie wykształcony
w postaci serii piaszczysto-żwirowej. Lokalnie może
być rozdzielony glinami lub mułkami na dwie lub
trzy warstwy wodonośne. Na północnych i południowych stokach Wału Zielonogórskiego oraz w jego
części centralnej i zachodniej występują obszary pozbawione ciągłych, użytkowych warstw wodonośnych
(rys. 8-3).
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Rys. 8-3. Przekrój hydrogeologiczny I–I’ przez rejon Zielonej Góry (lokalizacja na rys. 8-1) [4]
Dokładna charakterystyka warunków hydrogeologicznych miasta Zielonej Góry została szczegółowo
omówiona w raportach: „Stan środowiska w Zielonej

Górze w1999 roku” [1] oraz „Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku” [2].

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w rejonie Zielonej Góry
Niemal połowa powierzchni miasta leży w granicach czwartorzędowego GZWP nr 150 – Pradolina
Warszawa–Berlin (Koło–Odra), przebiegającego równoleżnikowo przez północną część Zielonej Góry. Jego
całkowita powierzchnia wynosi 1904 km2, średnia głębokość ujęć w obrębie zbiornika 25–30 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 19000 m3/h. Na wschodzie
rozciąga się czwartorzędowy GZWP nr 302 – Prado-

lina Barycz–Głogów (część zachodnia), o przebiegu
południkowym. Jego powierzchnia wynosi 435 km2,
średnia głębokość ujęć 30 m, a zasoby dyspozycyjne
2458 m3/h. Na południu przebiega równoleżnikowo
GZWP nr 301 – Pradolina Zasieki–Nowa Sól. Jego
powierzchnia wynosi 213 km2, a zasoby dyspozycyjne
2217 m3/h, przy odnawialności 3411 m3/h (rys. 8-4).

Rys. 8-4. Warunki hydrogeologiczne w rejonie Zielonej Góry
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Jednolite Części Wód Podziemnych w rejonie Zielonej Góry
Na podstawie wydzielenia jednolitych części wód
podziemnych dokonanego w 2004 roku przez Państwowy Instytut Geologiczny, Zielona Góra znajduje
się w granicach dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) (rys. 8-4).
Centralna część miasta znajduje się w granicach
JCWPd o kodzie PL_GB_6310_070, zajmuje powierzchnię 1211 km2, której szacunkowa głębokość
występowania wód słodkich wynosi do 300 m. Położona jest na terenie dwóch województw, lubuskiego
(powiat nowosolski, zielonogórski, żagański) oraz
dolnośląskiego (powiat głogowski, lubiński, polkowicki). W czwartorzędzie występuje tu jeden lub dwa
poziomy wodonośne związane głównie z obszarem
wysoczyznowym. Poziom mioceński tworzą najczęściej dwie, rzadziej trzy warstwy wodonośne, wystę-

Chemizm wód podziemnych

Skład chemiczny wód piętra czwartorzędowego
spełnia większość wymogów stawianych wodom pitnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z dnia 19 listopada
2002 r. (Dz. U. Nr 203 z 5. 12. 2002 r., poz. 1718).
Mineralizacja ogólna, stężenia chlorków i siarczanów
wykazują wartości normatywne. Zawartość takich
związków jak azotany, azotyny i fosforany również
mieści się w zakresie niskich wartości. Normy dla
wód pitnych przekraczają jedynie stężenia żelaza

Wody mineralne

Wody mineralne występują w obrębie piętra
triasowego i permskiego. Wody kajpru są w dużym
stopniu zmineralizowane (50–100 g/dm3) i zawierają
znaczne ilości bromu i jodu. Mają temperaturę ok.
40°C. Wody w wapieniu muszlowym są typu chlorkowo-sodowego lub chlorkowo-sodowo-wapniowego, mają mineralizację rzędu 50–200 g/dm3. Wody
pstrego piaskowca mają charakter chlorkowo-sodowy
bądź chlorkowo-sodowo-wapniowy, mineralizację od
1 do 300 g/dm3, przy czym niekiedy zawierają bardzo
duże ilości bromu (ponad 1000 mg/dm3) i jodu. Ich
temperatura wynosi powyżej 30°C. Wody cechsztyńskie charakteryzują się podwyższoną mineralizacją,

pujące na większości obszaru JCWPd. W utworach
oligocenu występuje zazwyczaj jeden poziom wodonośny. Wody szczelinowe w utworach triasowych są
silnie zmineralizowane.
Północna część miasta znajduje się w JCWPd
o kodzie PL_GB_6310_066, zajmującej powierzchnię
1 863 km2, której szacunkowa głębokość występowania wód słodkich wynosi do około 230 m. Położona
jest ona na terenie dwóch województw, lubuskiego
(powiat krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski) oraz dolnośląskiego (powiat głogowski).
W czwartorzędzie występuje tu jeden poziom wodonośny. Pojedynczy poziom miceński położony na
znacznych głębokościach nie posiada kontaktu hydraulicznego z poziomem czwartorzędowym.

i manganu, w związku, z czym wody na tym obszarze
zaliczane są w większości do klasy II b. Wody piętra
czwartorzędowego ujmowane w Zawadzie objęte są
lokalnym monitoringiem. W 2004 r. analizy wykazały ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu.
Ponadto wody te charakteryzują się wysoką mineralizacją ogólną wyrażoną suchą pozostałością 330–
402 mg/dm3. Odczyn wód kształtuje się w przedziale
pH 7,07–7,37. Wody ujmowane na obszarze Zielonej
Góry (al. Zjednoczenia) wykazują I klasę jakości i nie
wymagają uzdatniania.
od kilku do ok. 400 g/dm3. Można wśród nich wyróżnić wody o charakterze ługów solnych, będących
roztworami nasyconymi NaCl z domieszką metali
ziem alkalicznych, wysoko zmineralizowane solanki
typu chlorkowo-wapniowego oraz wody o niewielkiej
mineralizacji typu siarczanowo-sodowego. Cechują je
również podwyższone temperatury, od 40 do 80°C.
Wody w osadach czerwonego spągowca są także wysoko zmineralizowane, o zawartości składników rozpuszczalnych od ok. 9 do ponad 381 g/dm3. Są to
ponadto często wody o charakterze termalnym; temperatury (w złożu) wahają się od ok. 30 do ok. 60°C.

8.3. Zagrożenia wód podziemnych
Zagrożenia na terenie miasta

Na terenie Zielonej Góry istnieją punktowe
ogniska zanieczyszczeń typu: zakłady przemysłowe,
magazyny, stacje paliw płynnych oraz inne, związane z funkcjonowaniem ośrodka miejskiego. Wodom
podziemnym zagrażają ścieki miejskie z sieci kanalizacyjnej oraz systemy kanalizacyjne zakładów przemysłowych, odprowadzające ścieki o różnym stopniu
oczyszczenia do wód powierzchniowych. Miasto jest
skanalizowane w 96 %. Miejskiego systemu kanali-

zacyjnego nie posiada jeszcze osiedle Kolorowe, os.
Uczonych, os. Leśny Dwór, os. Na Olimpie, os. Warmińsko – Mazurskie, Kisielinska Dzielnica Mieszkaniowa, ul.  gen. M. Langiewicza, ul.  Międzyrzecka,
ul.   Gorzowska. Do obiektów zagrażających wodom
podziemnym zaliczyć można również zakłady przemysłowe emitujące pyły i gazy, np. Elektrociepłownię
Zielona Góra, lokalne kotłownie i spalarnie.
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Zagrożenia w dolinie Odry – ujecie w Zawadzie.
Ujęcie w Zawadzie zlokalizowane jest u podnóża
stoku współczesnej doliny Odry na tarasie zalewowym
w odległości ok. 3 km od koryta, na rzędnej niewiele
przewyższającej rzędne zwierciadła wody w tej rzece.
Wraz z jej wodami spływają zanieczyszczenia wprowadzane przez liczne dopływy. Odra jest odbiornikiem
największej ilości ścieków w południowo-zachodniej
części kraju, doprowadzanych do niej bezpośrednio
i poprzez dopływy. Kumuluje się tu wpływ antropopresji z całego obszaru województw lubuskiego i dolnośląskiego. Na terenie zlewni istnieją liczne ogniska

zanieczyszczeń w postaci aglomeracji miejskich, w obrębie których występują punktowe emitery substancji
zagrażających środowisku naturalnemu typu: zakłady przemysłowe, stacje i magazyny paliw płynnych
oraz inne, związane z funkcjonowaniem ośrodków
miejskich. Bardzo istotnym źródłem zagrożenia dla
jakości wód Odry jest zlokalizowane kilkadziesiąt kilometrów w górę rzeki Lubińskie Zagłębie Miedziowe
i działająca w jego obrębie Huta Miedzi Głogów. Swój
wpływ często zaznacza również działalność górnicza
na Śląsku.

Zagrożenia w zlewni Obrzycy – ujęcie powierzchniowe w Sadowej
Rzeka Obrzyca, o długości ok. 50 km, wraz z wpadającą do niej od północy Gniłą Obrą, o długości również ok. 50 km, drenują obszar o powierzchni ponad
1800 km2. Obrzyca wypływa z Pojezierza Sławskiego,
natomiast Gniła Obra płynie po wschodnim obrzeżu
Pojezierza Łagowskiego. Są to obszary w znacznej
mierze pokryte lasami i jeziorami. W pozostałej części
są to pola uprawne, łąki, pastwiska, nieużytki rolne
oraz tereny z zabudową miejską i wiejską. Dominuje
tu gospodarka rolna, roślinna i zwierzęca oraz coraz
dynamiczniej rozwijający się przemysł turystyczny.
Wody tej zlewni zagrożone są zatem działalnością
rolniczą, która powoduje powstawanie obszarowych
ognisk zanieczyszczeń. Kumulują się tu i przemieszczane są wraz ze spływem powierzchniowym zanieczyszczenia związane ze stosowaniem nawozów oraz
środków ochrony roślin, nieprawidłowo gromadzo-

nym obornikiem i gnojowicą oraz usuwaniem odpadów na terenie osiedli wiejskich.
Zielona Góra zlokalizowana jest w rejonie o skomplikowanych i zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych, które utrudniają dostęp do zasobów
wodnych miasta. Obecny system zaopatrzenia w wodę
bazuje w 37,7 % na wodach powierzchniowych Obrzycy (ujęcie w Sadowej), w 40,6 % na wodach podziemnych z ujęcia lewarowego pod Zawadą oraz w 2,8 %
ze studni głębinowej Zawada 1A. Pozostałe 18 % całkowitej produkcji wody pochodzi z nielicznych studni
wierconych zlokalizowanych na terenie miasta: ujecie
wód podziemnych na ul.  Zjednoczenia – 6,5 % oraz
ujęcie wód podziemnych Zacisze – 12,2 %. Zielona
Góra ma wyznaczone obszary perspektywiczne dla lokalizacji ujęć wód podziemnych. Są to struktura Gryżyny i GZWP nr 301 – Pradolina Zasieki–Nowa Sól.
Przemysław Susek
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze
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Gleby miast odzwierciedlają długotrwałą i

zróżnicowaną w czasie presję człowieka
(fot. A. Greinert, 2010)

9. Gleby
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9.1. Wprowadzenie
Zielona Góra jest miastem o historycznie i przestrzennie zróżnicowanej presji budowlanej, co wynika w dużej mierze z czasowej zmienności kierunków
rozszerzania granic miasta. Ekspansja postępowała
przez większość dziejów miasta w sposób powolny,
przez co gleby poddawane były niewielkiej presji
urbanistycznej. Do początku XX w. tylko centrum
i jego bezpośrednie otoczenie były sceną intensywnej
realizacji budynków mieszkalnych, zakładów wytwórczych, dróg, wyburzania wcześniejszych obiektów budowlanych, pożarów pojedynczych obiektów i całych

kwartałów miejskich, depozycji odpadów i innych
zdarzeń silnie zmieniających warunki siedliskowe.
Bezpośrednie otoczenie miasta stanowiły w tym czasie pola uprawne, w tym sady i winnice, na których
typowymi czynnikami zmienności glebowej były prace agrotechniczne i agrochemiczne. Wraz z rozbudową miasta pojawiły się nowe oddziaływania wobec
gleb, przez co układy historyczne uległy istotnemu
zatarciu. Obecnie tylko w niektórych miejscach uwidacznia się w profilach glebowych uprawowa historia
Zielonej Góry i jej okolic (fot. 1-2).

Gleby w niektórych częściach miasta (poza centrum i obszarami osiedlowymi) wykazują nierzadko układ profilu
glebowego typowy dla terenów uprawnych – z czytelnie zarysowanym poziomem próchnicznym, wyraźnie odciętym od poziomów mineralnych (z lewej – Wzgórze Winne, 2006; z prawej – rejon al. Zjednoczenia)
W ślad za przesuwaniem się granic obszaru zabudowanego, głównie od połowy XX w., rozszerzeniu
uległy też powierzchnie pokryte glebami zdegradowanymi i zdewastowanymi. To typowe zjawisko dla
lawinowo rozbudowujących się miast, z chaotycznym
podejściem do gospodarki gruntami jak również gospodarki odpadami, zwłaszcza powstającymi na placach budów. Przekształcenia mechaniczne, chemiczne i hydrologiczne gleb odnajdujemy współcześnie
na niemal wszystkich obszarach miasta, aczkolwiek
ich intensywność jest zróżnicowana – od odnoszących
się tylko do poziomów wierzchnich, aż po obejmujące
całe profile glebowe.
Powszechnie na obszarach zielonogórskich występują przekształcenia mechaniczne profilu glebowego
(fot. 3). Najczęściej polegają one na:
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• skróceniu profilu glebowego, przeważnie przez
usunięcie poziomu próchnicznego, aczkolwiek
dotyczyć może też poziomów głębiej zalegających
w profilach glebowych;
• przemieszaniu poziomów i warstw glebowych
w układzie pionowym i poziomym;
• domieszaniu do materiału glebowego materiałów
obcych, głównie o charakterze odpadów;
• naniesieniu na powierzchnię materiałów luźnych
– podłożowych lub pozostałych po zakończonych
pracach budowlanych;
• ubiciu warstw glebowych przez ciężki sprzęt budowlany;
• uszczelnieniu gleb przez powierzchnie lite, budynki i budowle.

Gleby

W licznych przypadkach na obszarach miejskich występuje nakładanie się na siebie różnych
form przekształceń profilu glebowego, co skutkuje całkowicie sztucznym jego uformowaniem
oraz zachowaniem się w realiach przepływu masy i energii (al. Konstytucji 3 Maja, 2006)
Charakterystyczne jest przy tym, że niewielka
miąższość poziomów wierzchnich gleb i poziomów
podglebia na większości obszaru Zielonej Góry skutkuje najczęściej całkowitym zniszczeniem gleby pod-

czas prowadzenia prac ziemnych – z pozostawieniem na miejscu tylko poziomu skały macierzystej
(fot. 4-5).

Piaszczyste gleby o płytkim poziomie próchnicznym i słabo wykształconych poziomach zalegających
bezpośrednio pod nim łatwo ulegające mechanicznej dewastacji (z lewej – rejon al. Konstytucji 3 Maja
i ul. Sienkiewicza, 2010; z prawej – rejon ul. Zawadzkiego „Zośki”, 2006)
Zmianom mechanicznym towarzyszy szereg przekształceń właściwości chemicznych i fizyczno-chemicznych gleb, które można scharakteryzować jako
wyrażające się w zmianach:
• zasolenia gleb – zawartości w glebach soli rozpuszczalnych w wodzie – typowe zwłaszcza dla obszarów przydrożnych;
• odczynu gleby – alkalizacja wywołana depozycją
materiałów budowlanych, rzadziej zakwaszenie spowodowane depozycją odpadów zakwaszających;

• zawartości próchnicy glebowej – za sprawą zdjęcia
poziomu próchnicznego w początkowej fazie inwestycji budowlanych i niewłaściwej rekultywacji
gruntów poinwestycyjnych;
• zawartości pierwiastków śladowych – głównie
wskutek osiadania pyłów i depozycji bezpośredniej
odpadów;
• wzajemnego stosunku do siebie jonów – poprzez
zczerpywanie składników bez ich systematycznego
uzupełniania w drodze nawożenia;
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• zawartości niektórych substancji organicznych,
np. pochodnych ropy naftowej – w wyniku systematycznej akumulacji na obszarach przydrożnych
i incydentalnie: z awarii pojazdów, sieci przesyłowych, zbiorników;

• zawartości produktów rozkładu materii i mikrobiologicznej przemiany materii (intoksykacja metaboliczna) – w wyniku zbyt intensywnego nawożenia materią organiczną, incydentalnie z awarii sieci
kanalizacyjnej.

9.2. Klasyfikacja i kartografia gleb obszarów zurbanizowanych
Rozpoznanie gleb i ich charakterystyka, czy to
dla potrzeb monitoringu, czy też innych opracowań
o charakterze naukowym i utylitarnym, wymaga pewnych uproszczeń. Podstawowym wymogiem wobec
gleb miejskich jest w tym zakresie klasyfikacja gleb,
a następnie kartografia glebowa obszarów miejskich.
W Polsce obowiązującą jest klasyfikacja gleb według
IV Wydania Systematyki Gleb Polski, która dzieli gleby antropogeniczne (Dział VII) na dwa rzędy: gleb
kulturoziemnych oraz gleb industrio- i urbanoziemnych. Ich wewnętrzny podział na typy gleb przedstawia się jak poniżej:
Gleby kulturoziemne (Rząd VIIA):
• hortisole,
• rigosole.
Gleby industrio- i urbanoziemne (Rząd VIIB):
• gleby antropogeniczne o niewykształconym profilu,
• gleby antropogeniczne próchniczne,

• pararędziny antropogeniczne,
• gleby słone antropogeniczne.
Gleboznawstwo polskie traktuje jednak powyższy
podział zaledwie jako przyczynek do dyskusji, a wyróżnione typy gleb uznaje za podział umowny. Wielu
autorów podkreśla, że poprawna współczesna klasyfikacja gleb powinna odzwierciedlać w jak najpełniejszym zakresie antropopresję [Strzemski, 1971]. Równie ważne jest użytkowanie gleb jako bezpośrednio
przekładające się na kształtowanie się ich chemizmu,
w tym zachowanie się zanieczyszczeń.
Koncepcja powyższa została wykorzystana w opisie gleb Zielonej Góry wykonanym przez Greinerta
[2003], które jako utwory o złożonej genezie i charakterystyce (morfologii profilu glebowego, właściwości
fizycznych, fizyczno-chemicznych i składu chemicznego), zostały wstępnie podzielone na genetycznofunkcjonalne grupy gleb (rys. 9-1).
GLEBY O NIEZMIENIONEJ BUDOWIE
zaliczane do działów, rzędów,
typów i podtypów, zgodnie
z Systematyką Gleb Polski

DZIAŁ
Gleby antropogeniczne

RZĄD
Gleby kulturoziemne

Gleby urbanoziemne

TYP

TYP

Przekształcone
w wyniku uprawy
mechanicznej
(rigosole, treposole)

Intensywnie
nawożone
organicznie
(hortisole)

Gleby inicjalne

Reduktosole

Litosole

Nekrosole

Gleby składowiskowe
z materiałów:

Gleby słone

Gleby przykryte
(Ekranosole)

PODTYP
Rodzimych

Mieszanych

W(na)niesionych

bezwęglanowe

bezwęglanowe

bezwęglanowe

węglanowe

węglanowe

węglanowe

karbosole

karbosole

karbosole

RODZAJ

Rys. 9-1. Koncepcja klasyfikacji gleb miejskich jako integralnej części Systematyki Gleb Polski [Greinert, 2003]
Sporządzanie map obszarów miejskich, poprzedzone wnikliwą analizą gleb pozwala na szybkie zorientowanie się w rozmieszczeniu gleb na danym obszarze oraz zapoznaje z ich charakterystyką. Jest to
współcześnie możliwe za sprawą doskonalonej ciągle
dokładności w obrazowaniu terenów oraz sprzężeniem map cyfrowych wielowarstwowych z bazami da108

nych o terenach, ich pokrywie i użytkowaniu. Warunkiem mapowania gleb obszarów zurbanizowanych
jest ustalenie kryteriów wyodrębniania kategorii dla
każdej danej umieszczanej na mapach [Blume i in.,
1989]. Cennymi informacjami, wynikającymi z treści map glebowych obszarów zurbanizowanych są te,
związane z:

Gleby

• użytkowaniem terenów;
• odpornością gleb na różnorodne przejawy degradacji;
• zagrożeniami skażeniem roślinności;
• zagrożeniami skażeniem wód gruntowych;
• potrzebami rekultywacji gleb.
Dla osiągnięcia wymienionych celów koncepcję
kartografii gleb miejskich opiera się na dwóch kate-

goriach wyjściowych – systematyce gleb i użytkowaniu
terenu (rys. 9-2-3). W rezultacie takiego podejścia,
inne dane wiązane są z podstawowymi charakterystykami glebowymi bądź z planistycznymi koncepcjami
funkcjonalnymi. Takie rozwiązanie zapewnia również
kompatybilność opracowań dotyczących gleb miejskich z istniejącymi w Polsce mapami glebowymi terenów niezurbanizowanych.

Rys. 9-2-3. Przykłady kartograficznego opracowania zróżnicowania pokrywy glebowej i form użytkowania terenów Osiedla Piastowskiego w Zielonej Górze
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RZ¥D

Gleby kulturoziemne

Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010
Gleby urbanoziemne

9.3. Stan gleb zielonogórskich
TYP

ta³cone
u uprawy
nicznej
reposole)

• nawiezieniu materiału mineralnego z udziałem
W Zielonej Górze powiększają
TYPsię systematyczpróchnicy z innych lokalizacji (najczęściej materianie obszary pokryte glebami składowiskowymi, czeIntensywnie
Gleby inicjalne
Reduktosole
Litosole
Gleby s³one
Nekrosole
łu wierzchnich warstw z innych placów budowy);
go przyczyny leżą po stronie znacznej intensywności
nawo¿one
organicznie
• nawiezieniu podłożowych mieszanek specjalistyczdziałalności budowlanej. Równolegle
ustępują Gleby
obsza(hortisole)
Gleby sk³adowiskowe
przykryte
z materia³ów:
(Ekranosole)
nych, skonstruowanych głównie na bazie kompory pokryte do niedawna glebami
o niezmienionym
stów, torfów i kory;
profilu glebowym lub zmienionym w nieznacznym
stopniu, głównie co do właściwości
i cech morfologicz- • nawiezieniu materii organicznej celem ukształtoPODTYP
wania nowego poziomu wierzchniego, najczęściej
nych poziomów wierzchnich. Od początku XXI wieMieszanych
W(na)niesionych torfów i kory;
ku zabudowie Rodzimych
poddawane są systematycznie
rejony
zewnętrzne: Jędrzychowa (Osiedla: Bajkowe, Uczo- • wprowadzeniu barier rozwoju roślinności niepoRODZAJOsiedla Kolorożądanej – chwastów, głównie poprzez wyłożenie
nych, Kwiatowe), Osiedla Leśnego,
bezwêglanowe
bezwêglanowe gospodarczej
bezwêglanowe agrowłókniny;
wego na Chynowie,
Strefy aktywności
na Spalonym Lasie,
MazurwêglanoweOsiedli: Warmińskiego,
wêglanowe
wêglanowe • wprowadzeniu ściółki korowej bądź wyłożenie
trawnika.
skiego, Kaszubskiego,
Śląskiego,
Cegielnia, a karbosole
także
karbosole
karbosole
Całość założenia podlega nawadnianiu i nawożerejony wewnętrzne: Makrownętrze Gęśnika, Osiedle
Zdrojowe, rejon ul. Anny Jagielonki. Zagęszczane niu, co z czasem zmienia chemizm gleby na typowy
są także inne rejony miasta przez realizację (stawia- dla hortisoli (gleb ogrodowych).
Na terenach zabudowy masowej – konstrukcja
nie) budynków na wolnych przestrzeniach, wcześniej
o charakterze rekreacyjnym lub wypoczynkowym. tzw. osiedli „pod klucz” oraz budynków wielorodzinSystematycznie postępuje też ekspansja w pierścieniu nych, niestety nadal niewłaściwie prowadzona jest
wokółmiejskim, administracyjnie przynależnym do gospodarka odpadami, czego wynikiem jest zagruzogminy Zielona Góra. Większość tych terenów pokry- wanie gleb oraz „wzbogacenie” ich w różne materiały
tych jest obecnie gruntami bezglebowymi, powstałymi odpadowe.
przez głębokie wymie2,1% 0,6%
2,5%
szanie materiałów pier2,7%
38,9%
3,7%
wotnych, zdjęcie warstw
6,6%
wierzchnich oraz nasypanie materiałów w procesie niwelacji obszarów
inwestycyjnych. Wynika 9,2%
z tego konieczność dalej
idących zmian w profilach glebowych terenów
otwartych, celem umoż6,4%
liwienia zasiedlenia ich
10,0%
14,8%
przez przydomową roślinność ozdobną (zieleń
brak
kamienie
gruz cegl.
gruz bud.
zuzel
zwir
zaprawa
towarzyszącą obiektom
mieszkalnym). Opisywaszklo
mat. org.
piasek
plastik
beton
drewno
il
0,4 %
0,4 %
0,4 %
ne zmiany polegają na:
odp. komun.
asfalt
bruk
ceramika
tluczen
wegiel
• usunięciu nieprzydat0,3 %
0,2%
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
nego, jałowego grunRys. 9-4. Rozkład występowania domieszek w poziomach i warstwach profili glebowych
tu rodzimego;
(0-150 cm) na obszarze Zielonej Góry [Greinert, 2003]

9.3.1. Układ gleb zielonogórskich
Jedną z ważniejszych cech gleb zielonogórskich
jest ich przekształcenie mechaniczne, prowadzące
do znacznego zagęszczenia materiałów zalegających
w profilach glebowych. Prowadzi to, obok przykrycia
gleb powierzchniami litymi, do znacznego uszczelnienia powierzchni miasta i negatywnych zmian hydro-
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logicznych, przekładających się na niedostatek wody
dla roślin głęboko korzeniących się, przy zaleganiu
jej na powierzchni w postaci kałuż po każdym opadzie. Akumulacja powierzchniowa wody na obszarze
miejskim jest niestety krótkotrwała – woda spływa po
urzeźbionej powierzchni wywołując dodatkowo zja-
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wiska erozyjne oraz odparowuje w warunkach podwyższonej temperatury.
Prowadzone badania w Zielonej Górze świadczą
o rozluźnieniu powierzchniowych poziomów glebowych za sprawą uprawy mechanicznej, powierzchniowego nanoszenia podłoży ogrodniczych oraz
nawożenia organicznego. Poziomy i warstwy głębiej
zalegające w profilach glebowych charakteryzuje
znacznie częściej spotykany układ zbity i zwięzły – odnotowane w 42,5% obserwacjach.
Z drugiej strony notowane są też przypadki
znacznego rozluźnienia materiału glebowego przez
jego uszkieletowienie – głównie za sprawą domieszania gruzu budowlanego. Wolff [1993] opisał problem
podniesienia przepuszczalności wodnej gleb antropogenicznych Hamburga, przeciętnie w zakresie:
średnio wysokiej (> 50 do ≤ 300 mm/godz.), w terenach zielonych mogącą dojść do wysokiej (>300 do ≤
600) i bardzo wysokiej (> 600 do > 1200 mm/godz.).

W realiach zielonogórskich należy spodziewać się takiego obrazu w obrębie Starówki i jej bezpośredniego
otoczenia.
Do niedawna podział na strefę powierzchniową
i zalegające poniżej był bardzo czytelny również ze
względu na stosowane techniki przygotowania gleb
do wprowadzenia roślinności ozdobnej – warstwa
powierzchniowa była nanoszona bez dodatkowej obróbki mechanicznej. Obecnie zauważalna jest w tej
mierze niezmiernie istotna i wnioskowana przez gleboznawców od dawna zmiana. Po naniesieniu materii podłożowej na wierzch gruntu jest ona mieszana
z materiałem rodzimym przez użycie glebogryzarki.
Zabezpiecza to przed szybkim spalaniem materii organicznej, ale też spulchnia w sposób trwały warstwy
glebowe o większej miąższości. W ślad za poprawą
w ten sposób właściwości fizycznych gleb antropogenicznych, następuje ułatwienie korzenienia się roślin
i utrzymania terenów zieleni w dobrej kondycji.

Rys. 9-5-6. Układ warstw powierzchniowych (0-20 cm) gleb zielonogórskich (z lewej)i głębiej położonych w profilach
glebowych (z prawej) [Greinert, 2003]

9.3.2. Właściwości sorpcyjne gleb zielonogórskich
Gleby zielonogórskie na większości obszaru wykazują słabe właściwości sorpcyjne, przedstawiane sumaryczną pojemnością sorpcyjną wobec kationów (T)
rzędu kilku-kilkunastu cmol·kg-1. To typowy obraz
dla gleb wytworzonych z piaszczystego materiału macierzystego, poddawanego przez okres pedogenezy
procesowi bielicowania. Pewnego rodzaju ciekawostką jest znaczny udział gleb o niskiej kwasowości hydrolitycznej (Hh) – max. do kilku cmol·kg-1. Jest to
spowodowane zmiennością chemizmu gleb poprzez
akumulację bezpośrednią i pośrednią alkalizująco
działających zanieczyszczeń, np. pyłów. Nie zawsze
wpływa to na znaczący wzrost sumy kationów o charakterze zasadowym w kompleksie sorpcyjnym tych
gleb (S), głównie za sprawą jego skromnych możliwości sorpcyjnych.

Działania człowieka na terenach inwestycyjnych
nie są bezpośrednio nakierowane na poprawę opisywanej sytuacji. Dla większości zamierzeń budowlanych niska pojemność sorpcyjna gruntów jest korzystna z uwagi na większą stabilność mechaniczną
środowiska glebowego. Poprawa właściwości sorpcyjnych jest konieczna dla uzyskania właściwego efektu
na terenach zieleni. Jest ona wobec tego prowadzona przez użytkownika docelowego danego terenu,
głównie poprzez wprowadzenie nowych materiałów
podłożowych i nawożenie organiczne, zwiększające
wielkość glebowego kompleksu sorpcyjnego. Poprawa sorpcji glebowej jest też częściowo efektem niezamierzonym wprowadzania do gleb materiałów porowatych – o zdolności sorpcji większej niż piaski.
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Tab. 9.1. Kwasowość hydrolityczna, suma kationów o charakterze zasadowym, pojemność sorpcyjna wobec kationów oraz
stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym gleb zielonogórskich o zróżnicowanej genezie i antropopresji [oprac. współcz. na podst. Greinert, 2003]
S
T
V
Hh
Opis gleby
-1
cmol∙kg s.m.
%
gleby inicjalne

0,02-2,13

2,29-24,59

3,56-24,61

65,37-99,91

rigosole

0,50-0,89

3,56-20,71

4,06-21,60

75,75-95,90

hortisole

0,50-1,71

1,57-20,71

2,07-21,35

75,75-95,90

gleby składowiskowe

0,00-11,87

0,72-24,68

0,95-30,94

32,18-100,00

gleby bielicoziemne

0,52-5,12

0,00-5,44

1,18-8,96

0,00-78,03

9.3.3. Odczyn gleb zielonogórskich
Odczyn gleb jest czułym wskaźnikiem zmian zachodzących w glebach – wpływają na jego kształtowanie się zarówno czynniki naturalne, procesy glebotwórcze, jak też antropopresja. Jego znaczenie jest
jednak dużo ważniejsze niż tylko wskaźnikowe – odczyn kształtuje bowiem skład gatunkowy organizmów
żywych zasiedlających glebę oraz egzystujących na
niej (każdy organizm żywy wykazuje zakres odczynu
optymalnego do wzrostu i rozwoju). Gleby Zielonej

Góry wykazują typową dla obszarów zabudowanych
zmienność odczynu gleb – ekstensywnie zabudowane
obszary oraz te wolne od zabudowy wykazują odczyn
zbliżony do naturalnego – kwaśny i lekko kwaśny.
Obszary pod presją budowlaną są intensywnie alkalizowane za sprawą wniesienia do gleb gruzu budowlanego na bazie materiałów wapiennych oraz akumulacji pyłów z emisji atmosferycznej.

Tab.9.2. Odczyn gleb zielonogórskich o zróżnicowanej genezie i antropopresji [oprac. współcz. na podst. Greinert, 2003]
Opis gleby
pH w 0,1m CaCl2
gleby inicjalne

6,30-7,60 (3,90-4,46*)

rigosole

6,00-6,90

hortisole

6,01-7,69

gleby składowiskowe

3,91-8,22

gleby bielicoziemne
3,52-5,12
* - tereny zewnętrzne (głównie leśne) współcześnie zajmowane przez miasto

9.3.4. Zasolenie gleb zielonogórskich
Zasolenie gleb na obszarze miasta nie jest problemem o dużej skali. Dzieje się tak za sprawą znacznej przesiąkliwości większości gruntów zalegających
w pobliżu dróg (ilustruje to podbudowa drogi ukazana na fot. 3). Przez zdecydowaną większość roku
przewodność elektryczna roztworu glebowego gleb

zielonogórskich nie przekracza 0,5 mS·cm-1. Niektóre jednak tereny wykazują okresowy wzrost zasolenia
ponad próg tolerancji dla rosnących tam roślin. Najbardziej czytelną reakcją na wzrost zasolenia jest stan
zielonogórskich alej lipowych (fot. 6-7).

Fot. 6-7. Zasychające brzegi liści lip zielonogórskich oraz przedwczesne opadanie liści jako wynik okresowo wysokiego
zasolenia gleb obszarów przydrożnych (ul. Podgórna)
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9.3.5. Zawartość metali ciężkich w glebach zielonogórskich
Gleby zielonogórskie nie wykazują zazwyczaj
wysokich koncentracji pierwiastków zaliczanych do
grupy metali ciężkich. Większość z nich obecnych jest
w środowisku glebowym w postaci soli stosunkowo łatwo rozpuszczalnych w wodzie, co przy przesiąkliwym
gruncie oznacza szybką migrację w głąb. Tym samym
nie stwierdza się wysokiego wzbogacenia poziomów
wierzchnich, gdzie powinno ich być najwięcej z racji
powierzchniowej depozycji zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Ponadto materiał zdeponowany na wierzchu profili glebowych zazwyczaj
nie zalega na nim od dawna. Przebudowa struktury
wewnętrznej miasta, zarówno w kontekście obiektów kubaturowych, jak i dróg powoduje wydobycie
na wierzch niegdyś głębiej zalegających materiałów
oraz nawiezienie nowych – spoza miasta. Wywołuje
to zmienność rozkładu metali ciężkich w glebach zielonogórskich. Gleby te zawierają w formie zbliżonej
do ogólnej:
Cd – 0,16-2,74 mg∙kg-1 s.m. (śr. 0,45),
Cu – 4,6-192,0 mg∙kg-1 s.m. (śr. 24,84),
Ni – 1,2-46,8 mg∙kg-1 s.m. (śr. 11,09),
Pb – 3,0-240,7 mg∙kg-1 s.m. (śr. 39,50)
Zn – 9,2-510,6 mg∙kg-1 s.m. (śr. 80,80).

W próbkach powierzchniowych stwierdzono wyższą zawartość ołowiu i cynku, których średnie wyniosły odpowiednio 52,32 i 111,53 mg∙kg-1 s.m.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi [Dz.U. 02.165.1359] opisywane
gleby w większości spełniają wymogi grupy B – określone dla gruntów rolnych, leśnych, zadrzewionych,
zakrzewionych, nieużytków, zabudowanych i zurbanizowanych. Duża część spełnia wymogi jeszcze bardziej restrykcyjne – określone dla grupy A – obszarów poddanych szczególnej ochronie na podstawie
przepisów Prawa Wodnego i przepisów o ochronie
przyrody. Tylko na nielicznych obszarach spotykane
są gleby zanieczyszczone powyżej liczb granicznych
poziomu B. Problem przy tym polega na tym, że nie
zawsze występują one w obszarach klasyfikujących je
w grupie C – terenów przemysłowych, użytków kopalnych i terenów komunikacyjnych (np. zawartość
Cu ponad normę dla grupy B w części Parku Winnego). Tym samym muszą one być uwzględnione w programie oczyszczania gleb miasta jako nadmiernie zanieczyszczone.
Andrzej Greinert
Uniwersytet Zielonogórski
Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów
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Ekrany akustyczne (fot. U. Podgajna)

10. Hałas

Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010

10.1. Stan zagrożenia hałasem środowiskowym
Dźwięk określa się jako zaburzenie środowiska
sprężystego (najczęściej powietrza) rozchodzące się
w sposób falowy, prowadzące do wytworzenia wrażenia słuchowego. Natomiast hałas stanowią dowolne
dźwięki niepożądane w danych warunkach i dla danej osoby.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 12, poz.
826).

Tab. 10.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Dopuszczalny poziom hałasu
w dB
Drogi lub linie kolejowe

L.p.

Przeznaczenie terenu

LAeq D
przedział
LAeq D
LAeq N
czasu
przedział
przedział
odniesienia
czasu
czasu
równy 8
odniesienia
odniesienia
najmniej
równy 16
równy 8 godz. korzystnym
godz.
godzinom
dnia

1

a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej
b. Tereny szpitali poza miastem
2 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
c. Tereny domów opieki społecznej
d. Tereny szpitali w miastach
3 a. Tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe
4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców
Badania środowiska pod kątem uciążliwości akustycznej w latach 2005-2010 w Zielonej Górze dotyczyły obiektów prowadzących działalność gospodarczą i transportu samochodowego. Pomiary poziomu
hałasu prowadzone były w ramach planowej działalności kontrolnej, interwencji oraz badań stanu środowiska. Przy pomiarach i ich opracowaniu posługiwano się następującymi aktami prawnymi:
• PN-N-01341: 2000 r. – Metody pomiaru i oceny
hałasu przemysłowego,
• rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji, Dz. U. nr 283 poz. 2842 z dnia
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Pozostałe obiekty
i działalność będąca
źródłem hałasu
LAeq N
przedział
czasu
odniesienia
równy
1 najmniej
korzystnej
godzinie
nocy

50

45

45

40

55

50

50

40

60

50

55

45

65

55

55

45

23.12.2004 r. – metodyka referencyjna,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. nr 206 poz.
1291; Zał. Nr 6 – metodyka referencyjna.
W badaniach kontrolnych i monitoringowych
mierzono następujące parametry akustyczne (poziomy dźwięku A) wyrażone w decybelach:
• równoważny poziom dźwięku A (LAeqd) – uśredniony w okresie normatywnym (pora dnia i pora
nocy) poziom dźwięku,
• maksymalny poziom dźwięku A (LAmax),
• minimalny poziom dźwięku A (LAmin).

Hałas

10.2. Pomiary hałasu przemysłowego
Na terenie Zielonej Góry większość podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą powoduje
uciążliwą emisję hałasu tylko dla najbliższego otoczenia. W latach 2005-2010 przeprowadzono 39 kontroli z pomiarami emisji hałasu do środowiska (znaczną
część w ramach interwencji). Pomiary zostały wyko-

nane w 83 punktach (w tym w 20 punktach w porze
nocnej). Pomiary objęły teren zamieszkały przez ok.
1000 osób (wartość szacunkowa).
Rysunek 10-1 przedstawia branże skontrolowanych zakładów, które odzwierciedlają jednocześnie
specyfikę gospodarczą województwa lubuskiego.

Rys. 10-1. Branże skontrolowanych zakładów
Wolnostojący wentylator jako źródło hałasu przemysłowego
(fot. J. Wielhorski)
Większość kontroli prowadzona była w ramach
działań interwencyjnych. Ilość kontroli przeprowa-

dzonych w latach 2005-2009 w podziale na branże
przedstawia tabela 10.2.

Tab. 10.2. Zestawienie przeprowadzonych w latach 2005-2010 kontroli z zakresu emisji hałasu przemysłowego
Liczba punktów pomiarowych
Branża
Liczba kontroli
Pora dzienna
Pora nocna
Drzewna
1
2
Metalowa
11
27
Usługi i handel
7
4
13
Energetyka
3
2
3
Chemiczna
1
2
Budownictwo
5
14
2
Inne
11
12
2
Część badań wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu dźwięku LAeq
emitowanego do środowiska, stanowiąc podstawę do
podjęcia działań administracyjnych.

10.3. Pomiary hałasu komunikacyjnego
W latach 2005-2010 w ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego przeprowadzono badania w 12
punktach pomiarowych w porze dziennej i 8 w porze
nocnej.
Badania wykonano w odległości 10 m od krawędzi jezdni lub przed elewacją budynków. Wzdłuż badanych odcinków znajdowały się 22 budynki mieszkalne, w których przebywało ok. 2400 osób.
Szczegółowy wykaz punktów pomiarowych oraz
zmierzonych parametrów przedstawiają tabele 10.3
i 10.4. Punkty te przedstawiono na rys. 10-2.

Pomiary hałasu komunikacyjnego w Zielonej Górze –
ul. Prosta (fot. J. Wielhorski)
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Rys. 10-2. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu hałasu na terenie Zielonej Góry
Tab. 10.3. Wyniki monitoringu hałasu drogowego w Zielonej Górze w latach 2005-2010 w porze dziennej
Nr
punktu
pom.

Ulica

Długość
mierz.
odcinka
[m]

LAeq dla dnia [dB]
przy
krawędzi
drogi

Natężenie ruchu
[poj./h]

Liczba
budynków

Liczba
mieszkańców

przy
elewacji

ogółem

%
pojazdów
ciężkich

61,2

891

5

7

300

2005 r.
1

Podgórna 64

200

2006 r.

2

Wrocławska 16

80

72,0

-

1503

8

2

10

3

H. Sienkiewicza 36a

50

-

45,6

-

-

1

3

4

J. Kraszewskiego 6

100

-

50,1

-

-

1

3

5

J. Kraszewskiego 4a

100

-

48,5

-

-

1

3

6

Zielona 2

100

-

45,4

-

-

1

3

7

J. Sowińskiego 34

10

-

41,5

-

-

1

3

8

Dąbrówki 24

80

-

65,6

1969

8

1

500

61,8

1520

16

5

240

2008 r.
9

Trasa Północna 10 A-D

100

2010 r.
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10

Prosta 8

100

-

55,7

522

7

2

400

8

Dąbrówki 24

80

-

65,0

2114

4

1

500

11

Karowa 10

100

-

50,7

-

-

4

100

12

Kard. Wyszyńskiego 31

150

-

58,6

1100

4

2

340
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Tab. 10.4. Wyniki monitoringu hałasu drogowego w Zielonej Górze w latach 2005-2010 w porze nocnej
Nr
punktu
pom.

Ulica

Długość
mierz.
odcinka
[m]

L aeq dla nocy [dB]
przy
krawędzi
drogi

Natężenie ruchu
[poj./h]

Liczba
budynków

Liczba
mieszkańców

ogółem

%
pojazdów
ciężkich

55,1

124

13

7

300

35,0
36,8
34,4
34,2
35,7
60,3

248
166

13
10

2
1
1
1
1
1
1

10
3
3
3
3
3
500

59,1

314

27

5

240

przy
elewacji

2005 r.
1

Podgórna 64

200

2
3
4
5
6
7
8

Wrocławska 16
H. Sienkiewicza 36a
J. Kraszewskiego 6
J. Kraszewskiego 4a
Zielona 2
J. Sowińskiego 34
Dąbrówki 24

80
50
100
100
100
10
80

9

Trasa Północna 10 A-D

100

2006 r.
66,2
2008 r.
-

Wyniki badań hałasu drogowego wykonanego w 2010 r. przedstawiono na rysunkach 10-3 – 10-6.

Rys. 10-3. Wyniki pomiarów hałasu drogowego przy ul. Prostej w Zielonej Górze – 21-22.07.2010 r.

Rys. 10-4. Wyniki pomiarów hałasu drogowego przy ul. Dąbrówki w Zielonej Górze – 27-28.07.2010 r.
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Rys. 10-5. Wyniki pomiarów hałasu drogowego przy ul. Karowej – 04-05.08.2010 r.

Rys. 10-6. Wyniki pomiarów hałasu drogowego przy ul. Kard. Wyszyńskiego- w Zielonej Górze – 17-18.08.2010 r.
Na terenie Zielonej Góry wzdłuż ulic objętych pomiarami występuje zabudowa mieszkaniowa z usługami mieszkaniowo-usługowa, zwarta i rozproszona
o wysokości od dwóch do pięciu kondygnacji.
Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że głównym źródłem uciążliwości akustycznej jest przejazd
pojazdów ciężkich.
Udział pojazdów ciężkich w miejskim ruchu drogowym jest zróżnicowany i wynosi:
• w dzień od 4 % (ul. Dąbrówki i ul. Kard. Wyszyńskiego) do 16 % (Trasa Północna),

Podsumowanie

Prowadzone pomiary kontrolne i monitoringowe wskazują, że istnieje konieczność skupienia się na
szeroko rozumianym monitoringu komunikacyjnym.
Pomiary te wykazują jednoznacznie, że głównym
czynnikiem uciążliwości hałasowej dróg jest ruch ciężarowy (często rosnący w porze nocnej na głównych
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• w nocy od 10 % (ul. Dąbrówki i ul. Kard. Wyszyńskiego) do 27 % (Trasa Północna).
Na ul. Dąbrówki oraz ul. Kard. Wyszyńskiego
dominują w ruchu pojazdów autobusy, a na Trasie
Północnej – samochody ciężarowe będące w ruchu
tranzytowym.
Największy udział pojazdów ciężkich w miejskim
ruchu drogowym występuje na Trasie Północnej
i dlatego podczas remontów drogi były tam dobudowywane kolejne ekrany akustyczne.

arteriach komunikacyjnych) i wskazują na konieczność wyeliminowania go z obszarów gęstej zabudowy i innych terenów chronionych. Tam gdzie już to
nastąpiło hałas nieznacznie zmniejszył się pomimo
ciągłego wzrostu ilości pojazdów osobowych. Do czasu wybudowania autostrad lub dokończenia budowy

Hałas

obwodnic hałas można ograniczyć budując, tam gdzie
jest to możliwe, ekrany akustyczne.
Wyniki monitoringu hałasu pozwalają ocenić
zmianę klimatu akustycznego w skali globalnej i w
dłuższym czasie, mogą być również wykorzystywane
przez samorządy w działaniach administracyjnych.
Działalność kontrolna i interwencyjna wykazuje
dużą skuteczność w likwidowaniu uciążliwości akustycznej obiektów prowadzących działalność gospodarczą. Skargi mieszkańców na hałas rozwiązywane

są coraz częściej na szczeblu władz lokalnych, a pomiary przeprowadza się tylko w uzasadnionych przypadkach.
Przekroczenie dopuszczalnych norm emisji hałasu stwierdzono w jednej czwartej skontrolowanych
w latach 2005-2010 podmiotów gospodarczych. Jeszcze w trakcie postępowania administracyjnego (w celu
naliczenia kary pieniężnej) wszystkie zakłady, poprzez
odpowiednie działania organizacyjne lub techniczne,
dostosowały się do obowiązujących norm.
Aleksandra Łobacz
Jacek Wielhorski
Przemysław Susek
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze
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(fot. P. Susek)

11. Pola elektromagnetyczne
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Pola elektromagnetyczne (PEM) występują w środowisku naturalnie, bądź są do niego wprowadzane
sztucznie w wyniku działalności człowieka. Źródłem
sztucznego PEM są wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym. Są to zarówno specjalistyczne urządzenia wykorzystywane w przemyśle, jak i urządzenia
powszechnie używane w gospodarstwach domowych.
Jednak najpowszechniej występującymi instalacjami
będącymi źródłami pól elektromagnetycznych, które
mają istotny wpływ na ogólny poziom pól w środo-

wisku, są linie elektroenergetyczne a także instalacje
radiokomunikacyjne, takie jak stacje radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.
Lokalizacja wprowadzanych przez człowieka
urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną
jest pochodną gęstości zaludnienia, stąd większa ilość
w miastach stacji radiowych i telewizyjnych czy stacji bazowych sieci komórkowych. Taką zwiększoną
koncentrację źródeł PEM, a w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej obserwuje się również
w Zielonej Górze.

Rys. 11-1. Rozmieszczenie stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie Zielonej Góry
W związku z bardzo dużą liczbą źródeł wytwarzających pola elektromagnetyczne, w wielu krajach,
w tym i w Polsce, powstały uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi.
Zasady ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym regulowane są przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą, ochrona
przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez
utrzymanie poziomów tych pól poniżej dopuszczalnych, lub co najmniej na tych poziomach.
Oceny dotrzymania dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych dokonuje się w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, a okresowe
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badania pól elektromagnetycznych w środowisku
prowadzi wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003 r.).
Pierwsze pomiary poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na terenie Zielonej Góry
miały miejsce w 2005 r. Do badań wytypowano wówczas 11 punktów, w których wykonano po trzy pomiary, dla dwóch pasm częstotliwości. Kolejne pomiary
na terenie miasta wykonano już po wejściu w życie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 1645), określającego zakres i sposób prowadzenia okresowych badań

Pola elektromagnetyczne

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Zgodnie z tym rozporządzeniem w latach 2008-2010
zrealizowano pomiary w 135 punktach na terenie
woj. lubuskiego, w tym w 23 punktach na terenie Zielonej Góry.

W kolejnych trzech latach, tj. 2011 – 2013, planuje się powtórzenie pomiarów w ramach tej samej sieci
pomiarowej, co pozwoli określić zmiany w natężeniu
promieniowania elektromagnetycznego na badanym
terenie.

Rys. 11-2. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM na terenie Zielonej Góry w latach 2005 – 2010
Na podstawie przeprowadzonych badań poziomów pól elektromagnetycznych nie stwierdzono,
w miejscach dostępnych dla ludności, przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Uzyskane wartości kształtują
się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych, wynoszących odpowiednio: 20 V/m w paśmie od 0,001 do 3
MHz oraz 7 V/m w paśmie od 3 do 300 000 MHz.
Najwyższa zmierzona wartość natężenia PEM,
odnotowana przy ul. Piwnej w 2010 r. stanowiła
26,6 % poziomu dopuszczalnego.
Z uwagi na lawinowy przyrost liczby źródeł pól
elektromagnetycznych, jednocześnie przy niewielkim
zasobie wieloletnich pomiarów „tłowych”, uzasadnione jest dalsze monitorowanie natężenia PEM, zarówno
w celu sprawdzania dotrzymania poziomów dopuszczalnych, jak i w celu śledzenia trendów zmian zachodzących w środowisku.
Aleksandra Łobacz
Jacek Wielhorski
Przemysław Susek
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze

Anteny nadawcze (fot. P. Susek)
125

Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010

2010

2009

2008

2005

Tab. 11.1. Zestawienie wyników pomiarów poziomów pól wykonanych w latach 2005-2010 w wybranych punktach na
terenie Zielonej Góry
Nr
Rok
Zakres częstotliwości,
punktu
wykonaLokalizacja
Wynik pomiaru
dla których wykonano
pomiania
punktu pomiarowego
[V/m]*
pomiary
rowego
pomiaru
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
1
ul. Energetyków
100kHz-1MHz
0,08
0,08
0,08
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
2
ul. Wojska Polskiego
100kHz-1MHz
0,33
0,34
0,34
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
3
ul. Prosta
100kHz-1MHz
0,2
0,22
0,21
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
4
ul. Zawadzkiego
100kHz-1MHz
0,2
0,22
0,24
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
5
ul. Wyszyńskiego
100kHz-1MHz
0,21
0,20
0,22
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
6
Szosa Kisielińska
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
100kHz-1MHz
0,08
0,08
0,08
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
7
ul. Stroma
100kHz-1MHz
<0,05
<0,05
<0,05
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
8
Osiedle Pomorskie
100kHz-1MHz
<0,05
<0,05
<0,05
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
9
1MHz-40GHz
<0,8
<0,8
<0,8
ul. Akademicka
100kHz-1MHz
0,1
0,1
0,1
10
ul. Wrocławska
1MHz-40GHz
1,00
1,31
1,21
11
ul. Słowackiego
1MHz-40GHz
0,96
1,02
1,07
Plac Pocztowy
1MHz-40GHz
<0,8
12
13
ul. Zawadzkiego
1MHz-40GHz
<0,8
14
ul. Energetyków
1MHz-40GHz
<0,8
15
ul. A. Struga
1MHz-40GHz
<0,8
16
ul. Podgórna
1MHz-40GHz
<0,8
17
Szosa Kisielińska
1MHz-40GHz
<0,8
18
ul. Wiśniowa
1MHz-40GHz
<0,8
19
ul. Prosta
1MHz-40GHz
<0,8
ul. Lisia
1MHz-40GHz
1,06
20
21
ul. Dąbrowskiego
1MHz-40GHz
0,95
22
ul. Wyspiańskiego
1MHz-40GHz
0,26
23
ul. Zamenhofa
1MHz-40GHz
0,69
24
ul. Wrocławska
1MHz-40GHz
0,28
25
ul. Kraszewskiego
1MHz-40GHz
0,6
26
ul. Sienkiewicza
1MHz-40GHz
1,08
ul. Bohaterów
100MHz-60GHz
0,82
27
Westerplatte
28
ul. Sulechowska
100MHz-60GHz
0,9
29
ul. Braniborska
100MHz-60GHz
1,25
30
ul. Piwna
100MHz-60GHz
1,86
31
ul. Mickiewicza
100MHz-60GHz
0,71
32
ul. Poznańska
100MHz-60GHz
1,04
33
ul. Jaskółcza
100MHz-60GHz
1,4
34
ul. Dekoracyjna
100MHz-60GHz
0,72
*Wynik pomiaru podawany jest jako średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól
elektrycznych PEM. W 2005 roku w każdym punkcie, dla danego zakresu częstotliwości, wykonano pomiary
na trzech wysokościach nad poziomem terenu.
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12. Zagrożenie miasta wystąpieniem
poważnej awarii przemysłowej

Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010

12.1. Potencjalne źródła poważnych awarii
W dniu 1 października 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony
środowiska, która wprowadziła do prawa polskiego
pojęcie poważnej awarii przemysłowej oraz zakładów
dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej. Wprowadzenie nowych pojęć
w tej dziedzinie było przystosowaniem polskich przepisów do prawa unijnego, gdzie, w myśl Dyrektywy
SEVESO II (Dyrektywa 96/82/WE w sprawie zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem
niebezpiecznych substancji), pojęcia te funkcjonują
od lat, jako obowiązujące na obszarze wspólnoty. Akty
wykonawcze, wydane na podstawie ustawy unormowały szereg obowiązków związanych z posiadaniem
na swoim terenie określonej ilości i typu substancji
niebezpiecznych. Są to obowiązki związane z koniecznością zgłoszenia zakładu do organów kontroli, opracowania raportów bezpieczeństwa, wdrożenia w życie
systemu bezpieczeństwa, opracowania planów operacyjno-ratowniczych, weryfikowania na bieżąco ustaleń wynikających z wykonanych opracowań.
Wprowadzona klasyfikacja zakładów stwarzających realne zagrożenie dla środowiska podzieliła te
zakłady na: zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR) i zakłady dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej. Podział ściśle związany z ilością
magazynowanych substancji niebezpiecznych w zakładach. Kwalifikacja następuje na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia
2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których posiadanie w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 z póź. zm.).
Wyodrębniono ponadto trzecią grupę zakładów
stosujących w procesach technologicznych różnorodne związki chemiczne mogące stanowić potencjalne
zagrożenie dla otaczających obszarów. Grupę tę nazwano „potencjalni sprawcy poważnych awarii”.
Wszystkie wyszczególnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zakłady z grupy ZZR,
ZDR oraz potencjalnych sprawców zostały skatalogowane w komputerowej bazie danych (Baza Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii). Baza ta jest na
bieżąco uzupełniana o dane gromadzone w trakcie
kontroli potencjalnych sprawców. Corocznie jest ona
przesyłana do rejestru centralnego, prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
Departament Przeciwdziałania Poważnym Awariom
w Gdańsku.
Na terenie miasta Zielona Góra do grupy takich
zakładów należy Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego NORDIS Sp. z o.o. w Zielonej Górze, zajmujące się produkcją i magazynowaniem mrożonek,
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w którym w instalacji chłodniczej wykorzystywany jest
amoniak oraz Elektrociepłownia Zielona Góra S.A
stosująca w procesach przygotowywania wody technologicznej wodorotlenek sodu i kwas solny.
Ponadto realne zagrożenie dla miasta stwarzają
zakłady zlokalizowane poza granicami Zielonej Góry,
w bliskim jej sąsiedztwie. Należą do nich:
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. w Cigacicach –
transport, magazynowanie i stosowanie fenolu i formaldehydu,
Hurtownia fajerwerków JORGE w Czerwieńsku
– magazynowanie i dystrybucja materiałów pirotechnicznych,
Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego CPN EKOSERWIS Sp. z o.o. w Czerwieńsku –
magazynowanie paliw płynnych,
Baza Paliw PKP w Czerwieńsku – magazynowanie paliw płynnych.
W przypadku składowania (magazynowania)
substancji niebezpiecznych zagrożenia w znacznym
stopniu zostały zminimalizowane, a rozeznanie w zakresie parametrów substancji niebezpiecznych, ewentualnych miejsc ich wycieku i możliwych zagrożeń jest
w pełni kontrolowane przez obsługę obiektu.
Duże potencjalne zagrożenie dla środowiska
w obszarze miasta Zielona Góra występuje ze strony
transportu materiałów niebezpiecznych. Transport
samochodowy wykorzystywany jest do przewożenia
materiałów w opakowaniach i zbiornikach o różnej pojemności, wykonanych z różnych materiałów.
W przypadku katastrofy i uszkodzenia opakowania
może nastąpić masowe porażenie ludzi i zwierząt,
a także degradacja środowiska. W zależności od rodzaju i ilości przewożonego środka oraz warunków
meteorologicznych zagrożenie może mieć zasięg od
kilku do nawet kilkunastu kilometrów.
Największa częstotliwość przewozu materiałów
niebezpiecznych w Zielonej Górze występuje na następujących drogach międzyregionalnych:
• nr 3 Jelenia Góra – Zielona Góra – Gorzów Wlkp.
– Szczecin,
• nr 281 Zielona Góra – Czerwieńsk,
• nr 27 Zielona Góra – Żary,
• nr 32 Zielona Góra – Krosno Odrzańskie.
Budowa obwodnicy na kierunku północ-południe
i Trasy Północnej zmniejszyła znacznie zagrożenie
tego rodzaju dla miasta. Nowe obwodnice prowadzone są jednak przez duże osiedle mieszkaniowe Kisielin (obwodnica północ-południe) i rozbudowujące się
Osiedle Zastalowskie (Trasa Północna).
Szlaki komunikacji kolejowej z racji dużej masy
przewożonych towarów, w tym również środków
chemicznych o właściwościach toksycznych, stanowią
poważne zagrożenie dla otoczenia w przypadku kata-
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strofy kolejowej. Z analiz katastrof kolejowych połączonych z wystąpieniem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska (przewożone materiały
niebezpieczne), jakie wydarzyły się w ostatnich latach
zarówno w kraju, jak i zagranicą wynika, że mają one
najczęściej miejsce na stacjach kolejowych lub rozrządowych oraz w ich sąsiedztwie.
Najczęściej wykorzystywanym szlakiem kolejowym przewozu materiałów niebezpiecznych przebiegającym przez miasto Zielona Góra jest trakcja
Wrocław – Nowa Sól – Zielona Góra – Czerwieńsk –
Rzepin, z węzłem kolejowym w Czerwieńsku.
Kontrole prowadzone na wszystkich – istotnych
z punktu widzenia transportu materiałów niebezpiecznych – węzłach kolejowych wskazują, że na skutek częściowej dematerializacji infrastruktury w niektórych węzłach, które nie stanowią priorytetu dla
kolei, zagrożenia te mogą narastać.

Źródło potencjalnego zagrożenia stanowią również
rurociągi przesyłowe gazu ziemnego. Na terenie obszaru miasta Zielona Góra przeprowadzonych jest 6 rurociągów wysokiego (ponad 0,4 MPa) i średniego (0,005
– 0,4 MPa) ciśnienia, przesyłających gaz do Zielonej
Góry, Sulechowa i Świebodzina. Łączna ilość przesyłanego gazu wynosi 72,7 mln m3/rok. Gaz przesyłany jest
rurociągami stalowymi o średnicach 80-250 mm.
Na odcinku Kościan – Zielona Góra wybudowano rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia, który ma
za zadanie zaopatrywanie w gaz ziemny bloku parowo-gazowego w ELEKTROCIEPŁOWNI „Zielona
Góra” S.A.
W dotychczasowej eksploatacji rurociągi te nie
stworzyły sytuacji awaryjnej.
Andrzej Uchman
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze

12.2. Zapobieganie oraz zwalczanie skutków awarii przemysłowych
Działania prewencyjne oraz zwalczanie skutków
poważnych awarii prowadzą jednostki Państwowej
Straży Pożarnej. Na terenie miasta Zielona Góra oraz
powiatu zielonogórskiego zadania te przypisane są
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Zielonej Górze obejmuje swoim zasięgiem dwa
powiaty: powiat grodzki – miasto Zielona Góra oraz
powiat ziemski – zielonogórski. Powiat ziemski zielonogórski tworzy 10 gmin skupiających 184 miejscowości. Powierzchnia obu powiatów wynosi ogółem
1630,24 km2. Zamieszkuje je 208574 mieszkańców.
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 128 osób/km2.
Na obszarze chronionym przez KM PSP w Zielonej Górze zlokalizowanych jest sześć miast: Zielona
Góra, Sulechów, Nowogród Bobrzański, Babimost,
Kargowa oraz Czerwieńsk. Obszar strefy przemysłowej znajduje się w północnej części miasta Zielona Góra. Zlokalizowana jest tam większość zakładów
przemysłowych (również wykorzystujących lub magazynujących toksyczne środki przemysłowe). Największym centrum przemysłowym w powiecie ziemskim
jest gmina Sulechów.
Zagrożenia chemiczne stanowią grupę tworzącą
relatywnie największe zagrożenia dla mieszkańców
oraz dla środowiska naturalnego. Na terenie powiatu
ziemskiego funkcjonuje jeden zakład, który ze względu na ilość przetwarzanych lub magazynowanych
niebezpiecznych substancji, może stworzyć zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakładem tym jest ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. w Cigacicach produkujący wełnę mineralną, który został
wskazany, jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia

Działania ratownictwa chemicznego
(fot. archiwum KM PSP)
awarii (ZDR). Przez miasto Zielona Góra przejeżdżają
środki transportu samochodowego w kierunku północ – południe i wschód – zachód. Przez centrum
powiatu grodzkiego prowadzą trzy szlaki kolejowe,
którymi odbywa się transport substancji niebezpiecznych z/i do Zielonej Góry.
Nadrzędnym celem funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP jest zabezpieczenie życia, zdrowia
i mienia mieszkańców oraz środowiska przez walkę
z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi. Mieści
się w tym ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne oraz medyczne. Na terenie działania KM PSP
w Zielonej Górze działają 3 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze wspomagane przez 39 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej, z czego 15 jednostek OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Dysponowanie jednostkami oraz koordynacja
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działań odbywa się za pośrednictwem Miejskiego
Stanowiska Kierowania PSP, które w razie potrzeby
pełni funkcję Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Alarmowanie jednostek OSP jest prowadzone poprzez system SMS.
W celu zapewnienia ochrony ludności powołano:
grupę ratownictwa chemiczno–ekologicznego (jedna
z dwóch grup w województwie lubuskim obejmująca swoim działaniem południową część województwa
lubuskiego będąca w wojewódzkim odwodzie operacyjnym), grupę ratownictwa wysokościowego (jedyna
grupa w województwie lubuskim obejmująca swoim
działaniem całe województwo, będąca w centralnym
odwodzie operacyjnym Komendanta Głównego PSP)
oraz grupę ratownictwa wodnego. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze są wyposażone w 24 samochody gaśnicze i specjalistyczne, w tym 3 drabiny mechaniczne, zestaw pompowy dużej wydajności, samochód
proszkowy, samochód cysterna oraz przyczepy samochodowe z zestawami kwatermistrzowskimi wyposażonymi m.in. w namioty pneumatyczne i agregaty
prądotwórcze.
Bardzo ważnym elementem w działaniach operacyjnych jest czas dojazdu do zgłoszonych zdarzeń.
Należy zwrócić uwagę, że na terenie miasta aż przy
85 % działań strażacy dojeżdżają na miejsce do 15
minut od chwili zgłoszenia do Miejskiego Stanowiska Kierowania. Natomiast na terenie Powiatu Zielonogórskiego czas dojazdu przy 57 % interwencji nie
przekracza 15 min.
W 2009 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej

Rys. 12-1. Liczba zdarzeń odnotowanych w 2009 r. na
terenie działania KM PSP w Zielonej Górze
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interweniowały 2387 razy. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (2853 zdarzenia)
nastąpił spadek ilości interwencji ze względu na
sprzyjającą aurę wiosną i latem. W ciągu 2009 roku
jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej
wyjeżdżały do zdarzeń (pożary, miejscowe zagrożenia,
alarmy fałszywe) średnio co 3 godz. 40 min. Średnio
w każdym dniu 2009 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej zanotowały ponad 6 (6,54) wyjazdów
do zdarzeń. W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 47,38 % (1131 pożarów), a miejscowe zagrożenia
stanowiły 56,15 % (1602 zdarzenia). W porównaniu
do roku 2008 nastąpił wzrost ilości pożarów o 0,89 %,
oraz spadek liczby miejscowych zagrożeń o 28,53 %.
Kolejny rok z rzędu zanotowano znaczną ilość
miejscowych zagrożeń spowodowanych budowaniem
gniazd w obiektach mieszkalnych i miejscach przebywania ludzi przez osy, pszczoły i szerszenie, co często wymaga zaangażowania dużej ilości sił i środków
straży pożarnej do ich likwidacji. Inną grupą miejscowych zagrożeń mającą tendencję wzrostową są
zdarzenia z groźnymi zwierzętami, a w szczególności
wałęsającymi się po ulicach i w pobliżu domów psami.
Podobnie jak w przypadkach interwencji z owadami
tak i tu mieszkańcy miasta i powiatu często wzywają straż pożarną w przypadkach nieuzasadnionych.
Często po przyjeździe zastępu straży pożarnej okazuje się, że tego zwierzaka już nie ma lub nie stwarza on
zagrożenia dla otoczenia.
Działalność Komendy Miejskiej PSP w Zielonej
Górze w ostatnich latach przedstawiono w postaci graficznej, na poniższych wykresach (rys. 12-1 – 12-8).

Rys. 12-2. Liczba zdarzeń odnotowanych w 2009 r. na
terenie miasta Zielona Góra
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Rys. 12-3. Liczba zdarzeń odnotowanych w 2009 r. na
terenie powiatu zielonogórskiego

fot. archiwum KM PSP

Rys.12-4. Zestawienie ilości pożarów z podziałem na poszczególne miesiące w 2009 r.

Rys. 12-5. Zestawienie ilości pożarów w 2009 r. z podziałem na obiekty

Rys. 12-6. Zestawienie ilości miejscowych zagrożeń w poszczególnych miesiącach 2009 r.
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Rys. 12-7. Ilość zdarzeń odnotowanych na terenie działania KM PSP w Zielonej Górze w latach 1999-2009

Rys. 12-8. Czas dojazdu jednostek na terenie miasta Zielona Góra (lewy) i Powiatu Zielonogórskiego w 2009 r.
Przykłady interwencji strażaków ilustrują fotografie pochodzące z archiwum Komendy Miejskiej PSP
w Zielonej Górze.

st. kpt. Ryszard Gura
Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze
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Kąpielisko Ochla (fot. P. Susek)

13. Sytuacja epidemiologiczna
w zakresie chorób zakaźnych
oraz stan sanitarno-higieniczny
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Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór
sanitarny nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia oraz higieny: środowiska, środowiska pracy,
w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych i higieny sanitarnej, jaką powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których
są udzielane świadczenia zdrowotne. Celem tego nadzoru jest ochrona zdrowia ludzi przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a przede wszystkim
zapobieganie chorobom zakaźnym i zawodowym. Na
podstawie zmiany w ustawie z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 1 stycznia 2010
roku państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.
Do zakresu działania Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Zielonej Górze należy prowadzenie urzędowej kontroli przestrzegania przepisów
i działalności oświatowo-zdrowotnej na terenie powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra oraz realizowanie badań laboratoryjnych w systemie zintegrowanym dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w części
południowej województwa lubuskiego.
Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera
się działalność PIS jest Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określająca m.in.
zakres działania państwowych inspektorów sanitarnych działających przy pomocy stacji sanitarno-epidemiologicznych, będących publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
W celu skutecznej realizacji priorytetowego celu
jakim jest ochrona zdrowia ludzkiego w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze
wdrożono systemy zarządzania w podstawowych obszarach działalności: działalności inspekcyjnej i działalności laboratoryjnej.

W działalności inspekcyjnej wdrożono system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2006
– „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”. Sposób wykonywania kontroli sanitarnych regulowany jest między innymi przez
ujednolicone procedury kontrolne wprowadzane zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego, które
służą podniesieniu jakości wykonywanych kontroli,
ujednoliceniu wymagań oraz eliminowaniu przypadków uznaniowości i różnej interpretacji przepisów
prawnych przez pracowników prowadzących kontrole
sanitarne .
Działalność laboratoryjna prowadzona jest w oparciu o system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC
17025:2005 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Od 1 lipca 2005 r. Oddział Laboratoryjny PSSE
w Zielonej Górze posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 622 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który stanowi potwierdzenie kompetencji laboratorium do wykonywania badań
w obszarach: żywności i przedmiotów użytku, wody,
mikrobiologii medycznej i środowiska pracy. W 2009 r.
uzyskano przedłużenie akredytacji do 30 czerwca 2013
roku.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Zielonej Górze prowadzi szeroką działalność oświatowo-zdrowotną. W tym celu realizuje wiele programów
profilaktycznych. Od 4 lat, w październiku, organizowane są w stacji dni otwarte, w czasie których wszyscy
zainteresowani, a przede wszystkim młodzież szkolna
mają możliwość zapoznania się z zakresem działalności
instytucji.

13.1. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych
Jednym z podstawowych celów działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych. Realizacja tego celu
obejmuje monitorowanie sytuacji epidemiologicznej,
opracowywanie prognoz epidemiologicznych, wdrażanie postępowania profilaktycznego i przeciwepidemicznego, rozpoznanie i likwidację skutków zagrożeń

biologicznych oraz nadzór nad planowaniem i wykonywaniem szczepień ochronnych.
Dane epidemiologiczne dotyczące występowania
wybranych chorób zakaźnych na obszarze Zielonej
Góry zostały przedstawione w tabeli nr 1 w oparciu o zgłoszenia od lekarzy zgodnie z ustawą z dnia
05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Poz.

Tab. 13.1. Wybrane choroby zakaźne zarejestrowane w latach 2005-2009 na obszarze Zielonej Góry
ROK
1
Jednostka chorobowa zachorowania
2005
2006
2007
1
2
3
4
5
6
134

Salmonellozy – ogółem
Bakteryjne zakażenia jelitowe – ogółem
Zbiorowe zatrucia pokarmowe – ogółem
w tym: - salmonellozowe
Wirusowe zakażenie jelit – ogółem
w tym zakażenia jelitowe rotawirusowe

54
2
22
22
0
b.d.2

67
13
42
42
11
11

38
4
13
13
15
15

2008

2009

17
5
6
6
44
9

9
13
0
0
207
48
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

Biegunka u dzieci do 2-ch lat
Gruźlica
Krztusiec
Różyczka
Ospa wietrzna
Szkarlatyna
Nagminne zapalenie przyusznic (świnka)
Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
Bakteryjne zapalenie mózgowo - rdzeniowych – ogółem
Inwazyjna choroba meningokokowa
(posocznica, zapalenie opon m-rdz . i zapalenie mózgu)
Inwazyjna choroba pneumokokowa
(posocznica, zapalenie opon m-rdz . i zapalenie mózgu)
Posocznice
(wywołane innym patogenem niż meningokoki i pneumokoki)
Róża
Borelioza (Choroba z Lyme)
Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę –
po których podjęto szczepienia p/wściekliźnie

0
6
9
13
306
65
12
0
5

7
3
1
3
569
166
9
2
0

71
8
3
7
219
103
10
2
0

65
8
2
13
508
105
5
1
2

140
22
0
13
669
114
13
0
1

0

0

4

1

0

1

0

0

1

3

28

40

69

83

b.d.

14
24

15
26

16
34

18
21

28
39

11

21

24

19

12

Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem
w tym wzw typu: A
B
C
B+C
AIDS i zakażenia HIV
Grypa - ogółem

29
0
6
23
0
b.d.
3687

4
0
1
3
0
1
2

3
0
1
2
0
3
901

6
0
0
6
0
2
440

31
0
5
25
1
12
4107

Dane porównawcze z lat 2005-2009, dotyczące zapadalności na choroby zakaźne w Zielonej
Górze, w powiecie zielonogórskim i w woj. lubuskim przedstawiono na rys. 13-1.
Istotny wpływ na wartość współczynnika zapadalności1, w poszczególnych latach, miała ilość

zachorowań na grypę, np. w 2009 r. zarejestrowano o 3 667 przypadków zachorowań na grypę
więcej niż w 2008 r., stąd tak duży wzrost współczynnika zapadalności w 2009 r. w stosunku do
2008 r.

Rys. 13-1. Współczynnik zapadalności chorób zakaźnych odnotowany w latach 2005 – 2009
w Zielonej Górze, w pow. zielonogórskim i w woj. lubuskiego
1

1

liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji.
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Zatrucia i zakażenia pokarmowe.

Liczba zatruć pokarmowych, występujących na
danym terenie, jest miernikiem pozwalającym ocenić
stan sanitarny obiektów i poziom świadomości higienicznej ludności. Wśród przyczyn zatruć pokarmowych nadal najczęstszą są pałeczki jelitowe Salmonella.
Od 2007 r. (38 przypadków zatruć) obserwujemy tendencję spadkową ilości zatruć, których czynnikiem
etiologicznym są pałeczki Salmonella, i tak: w 2008 r.
– odnotowano 17 zatruć, a w 2009 r. – 9 przypadków.
W latach 2005 i 2006 było ich odpowiednio: 54 i 67
przypadków. Do zatruć doszło w wyniku konsumpcji żywności, m.in. w przedszkolu, w czasie przyjęcia
weselnego i w mieszkaniach prywatnych. Główną
przyczyną ich wystąpienia było niestosowanie się do
podstawowych zasad higieny oraz użycie do przygotowania potraw surowych jaj kurzych.

Nie notowano zakażeń pałeczką czerwonki
oraz zachorowań na dur brzuszny i dury rzekome,
a w prowadzonym rejestrze nosicieli pałeczek duru
brzusznego figuruje tylko 1 nosiciel będący potencjalnym źródłem zakażenia.
W latach 2008 – 2009 wystąpił bardzo wyraźny
wzrost biegunek u dzieci do lat 2. Były to w większości potwierdzone zakażenia wirusowe lub zakażenia
o nieustalonym czynniku etiologicznym. Do zakażeń
i zatruć pokarmowych u dzieci do lat 2 dochodzi niemal wyłącznie w środowisku domowym. Istotnym
czynnikiem zapobiegawczym jest kształtowanie właściwych nawyków higieny osobistej oraz higieny przygotowania posiłków.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby
typu B obniża się stopniowo od lat 90-tych, tj. od chwili wprowadzenia szczepień przeciw wzw B. W latach
2005 – 2009 w Zielonej Górze zarejestowano ogółem
13 zachorowań (w 2005 r. – 6 przypadków, w 2006 r.
i w 2007 r. po 1 zachorowaniu, w 2008 r. nie rejestrowano zachorowań, w 2009 r. – 5 zachorowań).
Z uwagi na powszechność obowiązkowych szczepień dzieci i młodzieży przeciw wirusowemu zapale-

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Brak szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C oraz obserwowany w Polsce od
wielu lat wzrost liczby zachorowań mogą budzić niepokój W latach 2005-2009 ogółem na terenie Zielonej
Góry odnotowano 59 zachorowań, tj.: w 2005 r. – 23
przypadki, w 2006 r. – 3, w 2007 r. – 2, w 2008 r. – 6,
w 2009 r. – 25 zachorowań.

niu wątroby typu B, jedynie sporadycznie dochodzi
do ostrego zachorowania w populacji objętej obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi. Obecnie
przyjmuje się, że populacja osób do 25 roku życia jest
uodporniona przed zakażeniem wirusem HBV. Istotnym elementem profilaktyki jest także propagowanie
szczepień przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi.

Z uwagi na brak swoistych metod zapobiegania
zakażeniom HCV, np. w drodze szczepień, jedynie
działania nieswoiste polegające na wdrażaniu i utrzymywaniu wysokich standardów higieniczno-sanitarnych wykonywania świadczeń medycznych oraz innych przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek,
mogą zapobiec zachorowaniom na WZW C.

Zachorowania na choroby zakaźne wieku dziecięcego
Wprowadzenie od 2003 r., szczepień przypominających przeciw krztuścowi u dzieci w 6 roku życia
– szczepionką DTPa (błoniczo-tężcową z bezkomórkowym składnikiem krztuścowym) niewątpliwie wpłynęło na mniejszą liczbę zachorowań odnotowanych w latach 2005 – 2009 (zarejestrowano 15 zachorowań, tj.:
w 2005 r. – 9, w 2006 r. – 1, w 2007 r. – 3, w 2008 r. – 2,
w 2009 r. – 0), w stosunku do poprzedniego pięcioletniego okresu, kiedy wystąpiło 41 zachorowań.
Od końca 2003 r. wprowadzono obowiązkowe powszechne szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce
z użyciem szczepionki trójwalentnej (MMR), wykonywane u dzieci w 13 – 15 miesiącu życia, a od 2005 r.
również szczepienia przypominające w 12 roku życia
z użyciem szczepionki trójwalentnej (MMR), które są
obecnie wykonywane w 10 roku życia. Wprowadzenie
szczepień spowodowało, że w latach 2005-2009 odno136

towano znaczny spadek zachorowań na świnkę – 49
zachorowań (w 2005 r. – 12, w 2006 r. – 9, w 2007 r. –
10, w 2008 r. – 5, w 2009r. – 13), w porównaniu do 930
zachorowań, które wystąpiły w latach 2000-2004.
W przypadku różyczki występuje zjawisko cyklicznej zmienności liczby zachorowań W latach 2005
– 2009 zarejestowano ogółem 49 zachorowań na różyczkę (w 2005 r. – 13, w 2006 r. – 3, w 2007 r. - 7,,
w 2008 r. i 2009 r. – po 13). Dla porównania w 2001 r.
wystąpiło 271 zachorowań, zaś w 2002 r. – 314 zachorowań.
Dużą zmiennością liczby zachorowań charakteryzuje się też ospa wietrzna – w 2005 r. w Zielonej Górze zarejestrowano 306 zachorowań, w 2006 r. – 569,
w 2007 r. – 219, w 2008 r. – 508, a w 2009 r. – 669
zachorowań.
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Zachorowania na boreliozę (choroba z lyme)
Borelioza jest zakaźną, odzwierzęcą, chorobą wielonarządową wywoływaną przez bakterie należące do krętków. Potrafi atakować wszystkie rodzaje tkanek i wszystkie organy ludzkiego ciała. U niektórych osób ma przebieg
łagodny, a u innych bywa wyniszczająca. Jedni mają objawy już w kilka dni po ukąszeniu, podczas gdy u innych mijają lata, zanim choroba ta zostanie zdiagnozowana. Można mieć ujemne wyniki testów i być chorym, lub dodatnie
i nie mieć żadnych objawów. Taka zmienność w nasileniu
objawów utrudnia wczesne rozpoznanie choroby.

W Polsce zaczęto rozpoznawać boreliozę dopiero
od końca lat 80 ubiegłego wieku. Zidentyfikowanie
choroby i prowadzenie kampanii informacyjnych
wpłynęło na lepszą diagnostykę i co za tym idzie
ujawniło większą liczbę zachorowań. W Zielonej Górze, w ciągu ostatnich pięciu lat, zarejestrowano 144
zachorowania (w 2005 r. – 24 zachorowania, w 2006 r.
– 26, w 2007 r. – 34, w 2008 r. – 21, w 2009 r. – 39),
dla porównania w latach 2000-2004 zarejestrowano
35 zachorowań.

Grypa sezonowa i zachorowania wywołane nowym wirusem typu A
Na grypę każdego roku zapada ok. 100 milionów ludzi
na świecie. Wirusy grypy ulegają częstym zmianom genetycznym, co powoduje, że w każdym sezonie może zachorować na nią wiele osób. Wyróżnia się 3 typy wirusa
grypy: A, B i C. Wirusy typu B i C są typowo ludzkie,
natomiast wirusy typu A występują zarówno u człowieka, jak i u zwierząt – przede wszystkim u ptaków
wodnych (gęsi, kaczek, mew), ale także u kur i świń.
W ostatnich latach ten typ wirusa wywołał wzrost zachorowań u ludzi.

W sezonie grypowym 2005/2006 w Polsce wystąpiły
zachorowania na tak zwaną „ptasią grypę” wywołaną wirusem A(H1N5) – w Zielonej Górze nie odnotowano zachorowań. W sezonie 2009/2010 pojawił się kolejny wirus
typu A, tj.: A(H1N1) wywołujący tak zwaną „świńską grypę” – zachorowania wystąpiły na terytorium całej Polski,
również w Zielonej Górze – 14 zachorowań. W latach
2005–2009 w Zielonej Górze ogółem na sezonową
grypę zachorowało 9 137 osób, w poprzedniej pięciolatce tj. w latach 2000–2004 zgłoszono 9 977 zachorowań.

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Program Szczepień Ochronnych (PSO) wydawany jest corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu na podstawie ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad
przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Podlega on
zmianom i modyfikacjom wynikającym z potrzeby
dostosowania go do bieżącej sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych oraz aktualnych
trendów współczesnej wakcynologii, a także zaleceń
WHO. Ponadto przy ustalaniu PSO brane są pod
uwagę także inne czynniki, m. in. dbałość o stan zdrowia dzieci, młodzieży oraz osób z tzw. grup ryzyka.
Program Szczepień Ochronnych na rok 2009
zawierał niezmieniony zakres obowiązkowych szczepień ochronnych w stosunku do roku poprzedniego.

Szpitalne ogniska epidemiczne

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadziła obowiązek zgłaszania ognisk epidemicznych
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Wcześniej zgłoszenia odbywały się na zasadzie
współpracy PIS ze szpitalami. W latach 2005–2009
szpital w Zielonej Górze zgłosił PPIS w Zielonej Górze 6 ognisk epidemicznych zakażeń szpitalnych,

Główną zmianą wprowadzoną do PSO w latach 20052009 było wprowadzenie od października 2008 profilaktyki ospy wietrznej i zakażeń wywołanych przez
pneumokoki u dzieci w grupach ryzyka ciężkiego
przebiegu choroby.
W latach 2005–2009, w ramach programu zwalczania poliomyelitis i odry uzyskano odpowiednio
99.91 % i 94.30 % zaszczepionych. W celu zapobiegania różyczce wrodzonej zaszczepiono 98.32 %
populacji nastolatków. Prowadzona profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B spowodowała
uodpornienie dzieci i młodzieży od urodzenia do 25
roku życia – zaszczepiono 98,81 % osób podlegających szczepieniom, co skutkuje mniejszym ryzykiem
zakażenia osób nie szczepionych, również tych z przeciwwskazaniem do szczepień.

w których zakażeniu uległo ogółem 24 pacjentów.
Nie zarejestrowano zakażeń wśród personelu szpitala. Rozpoznanie etiologii zakażenia ustalono w oparciu o badania laboratoryjne. Zespoły kontroli zakażeń
szpitalnych zarejestrowały je jako: zakażenia przewodu pokarmowego (u 14 pacjentów), zakażenie miejsca operowanego (u 6 pacjentów), zapalenie płuc (2
pacjentów), posocznica (2 pacjentów).
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Rys. 13-2. Procent udziału patogenów stanowiących czynnik etiologiczny ognisk zakażeń zakładowych zarejestrowany w zielonogórskim szpitalu w latach 2005-2009
Przyczyną większości zgłoszonych ognisk epidemicznych były typowe bakteryjne drobnoustroje
szpitalne, dysponujące wieloma mechanizmami lekooporności. W związku z powyższym, konieczne jest
szczególnie staranne wdrażanie i nadzór nad realizacją programu kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie
redukcji ryzyka lekooporności oraz transmisji pato-

genów alarmowych w szpitalach, opartego m.in. na:
wczesnym wykrywaniu zagrożeń poprzez wykorzystanie badań mikrobiologicznych, racjonalnym stosowaniu antybiotyków w szpitalach, przestrzeganiu zasad izolacji barierowej (higiena rąk, dekontaminacji
środowiska szpitalnego oraz sprzętu medycznego).

Nadzór sanitarny nad placówkami ochrony zdrowia
Nadzór sanitarny nad placówkami ochrony
zdrowia ma na celu kontrolę warunków sanitarnych
oraz eliminację zagrożeń i zapewnienie bezpiecznych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.
W 2010 r. w rejestrze inspekcji sanitarnej w Zielonej Górze znajdowało się ogółem 381 różnego typu

obiektów ochrony zdrowia. Były to: 3 placówki lecznictwa zamkniętego (szpital i hospicjum), 105 placówek lecznictwa otwartego (przychodnie, laboratoria,
zakłady rehabilitacji, stacja pogotowia ratunkowego),
268 indywidualnych praktyk lekarskich, 5 indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

Tab. 13.2. Działalność kontrolno–represyjna PPIS w Zielonej Górze w latach 2005 – 2010 I-sza połowa
Liczba
Odsetek
Liczba
Liczba
wydanych
decyzji
Rok
skontrolowanych
obiektów
kontroli
obiektów ( %)
nakazujących
płatniczych 3
2005
397
279
73,6
13
108
2006
401
249
62
8
91
2007
319
144
34,3
14
76
2008
399
214
53,6
51
82
2009
408
220
53,9
31
79
I półrocze 2010
381
94
24,3
7
25
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to: zły
stan techniczno-sanitarny pomieszczeń; brak wymaganych pomieszczeń, np. składzików porządkowych,
brudowników, magazynu na odpady, pokojów socjalnych; niewłaściwa powierzchnia ścian i podłóg;
brak baterii bezdotykowych przy umywalce do mycia rąk, niewłaściwa powierzchnia mebli i sprzętu;
nieprawidłowe przechowywanie odzieży personelu;
brak zasobników z ręcznikami jednorazowymi oraz
dozowników na mydło płynne; niewłaściwa gospodarka odpadami medycznymi; błędy w procesach
dekontaminacji (tj. mycia, dezynfekcji, sterylizacji)
powierzchni i narzędzi.
PPIS w Zielonej Górze egzekwuje też usunięcie
nieprawidłowości wydając zalecenia pokontrolne.
W latach 2005 – I-sza połowa 2010 wydano ogółem
368 zaleceń dot. m.in.: opracowania procedur higie-
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nicznych; przechowywania sprzętu porządkowego,
brudnej bielizny, środków dezynfekcyjnych; postępowania z odpadami medycznymi; zachowania procedur podczas procesów dekontaminacji; nadzoru nad
urządzeniami do sterylizacji.
W analizowanym okresie zbadano skuteczność
178 procesów sterylizacji, z których 5 było nieskutecznych. Pozostałe wyniki badań świadczyły o prawidłowym procesie sterylizacji.
PPIS w Zielonej Górze opracowuje opinie o nowopowstałych jednostkach ochrony zdrowia lub nowotworzonych komórkach organizacyjnych (w już
istniejących obiektach) na potrzeby ich rejestracji,
zależnie od statusu jednostki, w Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim lub w Okręgowej Izbie Lekarskiej lub
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Ogółem
w analizowanym okresie opracowano 358 opinii.
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Ocena stanu sanitarno-higienicznego placówek ochrony zdrowia
W ciągu ostatnich pięciu lat stan sanitarno-techniczny nadzorowanych placówek ochrony zdrowia
uległ znacznej poprawie, głównie za sprawą wymagań jakie są im stawiane w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, które zobowiązuje właścicieli placówek do dostosowania (początkowo w terminie do 31.12.2008 r., obecnie do końca

2012 r.) pomieszczeń i urządzeń do wymogów określonych w rozporządzeniu.
Z kolei wydane w 2007 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi,
uporządkowało gospodarkę odpadami medycznymi
w zakresie ich segregacji, gromadzenia na stanowisku
wytwarzania, warunków magazynowania w obrębie
zakładu i przekazywania do unieszkodliwiania.

Kontrole sanitarne Szpitala Wojewódzkiego
w Zielonej Górze wykazały, że prace budowlane, modernizacyjne i remontowe prowadzone są w sposób
dynamiczny. Na przestrzeni ostatnich lat w szpitalu
uruchomiono ośrodek neurochirurgii i neurotraumatologii, wybudowano i wyposażono w nowoczesny
sprzęt zakład radioterapii, przeprowadzono kapitalny
remont oddziału nefrologii, wybudowano szyb i zainstalowano dźwig osobowy w pawilonie oddziału okulistycznego i laryngologicznego, wymieniono poszycie
dachu na budynku pralni szpitalnej. Mankamentem
szpitala jest brak oczyszczalni lub podczyszczali ścieków

pochodzących z oddziału zakaźnego oraz bardzo zły
stan techniczny pomieszczeń tego oddziału (obecnie
w trakcie remontu). Zły stan techniczny stwierdzono
też w oddziale dermatologii (uległ likwidacji w 2010 r.)
oraz w oddziale okulistycznym i laryngologicznym –
modernizacji wymagają węzły sanitarne dla pacjentów
oraz wyeksploatowane podłogi, wykładziny, glazura,
itp. Generalnym problemem w szpitalu jest brak urządzeń do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów, brak wanien-wózków do mycia niepełnosprawnych pacjentów
oraz brak w większości pawilonów ustępów przeznaczonych dla osób odwiedzających.

Stan sanitarno-techniczny zakładów lecznictwa
otwartego (przychodnie, poradnie) w analizowanym okresie oceniany był jako dostateczny lub dobry. W wielu placówkach nastąpiła znaczna poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych,
wynikająca z rozpoczęcia lub zakończenia prac modernizacyjno–budowlanych stanowiących założenia
„programów dostosowawczych”, m.in. : w 2008 r.
oddano do użytku nowo wybudowaną przychodnię
gastroenterologiczną przy ul. Zdrojowej, urucho-

miono i wyposażono w nowy sprzęt zakład diagnostyki obrazowej w Centrum Medycznym ALDEMED
przy ul. Sulechowskiej, gdzie także zmodernizowano
budynek i rozpoczęto budowę nowego skrzydła placówki z przeznaczeniem na blok operacyjny i oddział
łóżkowy, dostosowano dla osób niepełnosprawnych
przychodnię przy ul. Chopina 21, w budynku przychodni przy ul. Wyszyńskiego 99 przeprowadzono
remont części wspólnych (korytarze, węzły sanitarne)
z wymianą dźwigu osobowego włącznie.

Stan techniczno-sanitarny indywidualnych
praktyk lekarskich oraz pielęgniarskich w większości przypadków oceniano jako dobry.

13.2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia
Organy Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór
nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985
roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jakość wody do spożycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w ramach monitoringu jakości wody, wykonuje raz w miesiącu badania wody w sieci miejskiej
oraz pozyskuje, od przedsiębiorstwa wodociągowego
zaopatrującego w wodę mieszkańców Zielonej Góry,
wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej. Ponadto, zgodnie z ww.

rozporządzeniem PPIS w Zielonej Górze, prowadzi
wykaz: przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych, miejsc pobierania
próbek wody objętych monitoringiem jakości wody,
jak też gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia tzw.
„dane monitoringowe” i informuje Prezydenta Miasta o jakości wody.
W 2008 r., w związku z wprowadzeniem wymogu
kontrolowania zawartości związków chloru w wodzie
uzdatnianej przy zastosowaniu dwutlenku chloru,
rozpoczęto badania wody w tym kierunku, w wyniku
których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
zawartości chloranów i chlorynów w próbkach wody
pobranych z wodociągu miejskiego. Chlorany i chloryny są produktami ubocznymi procesu dezynfekcji
wody dwutlenkiem chloru. Stwierdzone przekroczenia występowały w większości badanych w 2008 r. pró139
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bek wody. W wyniku interwencji PPIS w Zielonej GóW zakresie innych parametrów nie stwierdzano
rze, przedsiębiorstwo wodociągowe podjęło działania nieprawidłowości w badanych próbkach wody.
korygujące, dzięki którym od 2009 r. nie wystąpiły
przypadki przekroczeń wymienionych parametrów.
Tab. 13.3. Liczba kontroli przeprowadzonych w wodociągach zaopatrujących Zieloną Górę i liczba zbadanych próbek wody
Rok
Liczba kontroli
Liczba zbadanych próbek wody

2005
65
153

2006
63
110

Na terenie miasta znajduje się 13 wodociągów lokalnych i zakładowych, jednak z uwagi na ich małą
wydajność, tj. < 100 m3/d, woda z tych sieci kontrolowana jest przez inspekcję sanitarną raz na dwa lata.
W latach 2005–2010 jakość wód nie była kwestionowana.
Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia wprowadziło również obowiązek
badania wody ciepłej w kierunku obecności bakterii

2007
49
92

2008
48
118

2009
45
118

I połowa 2010
18
54

z rodzaju Legionella sp. w budynkach zamieszkania
zbiorowego i w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej. Na 14 próbek wody zbadanych, od 2008 r. w tym
kierunku – 1 próbkę, pobraną w szpitalu w Zielonej
Górze, zakwestionowano za przekroczenie dozwolonej liczby pałeczek z rodzaju Legionella sp. Administrator obiektu podjął działania korygujące, które
wyeliminowały zagrożenie.

13.3. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
W latach 2005–2009 PSSE w Zielonej Górze prowadziła monitoring jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 12 stycznia 2005 r. Pomiarów
dokonywano w stacji pomiarowej przy ul. Jasnej 10.

Badania próbek powietrza obejmowały takie parametry jak: SO2 , NO2, pył zawieszony BS, pył zawieszony
PM10, formaldehyd i metale w pyle PM10 (kadm,
ołów, nikiel i arsen).

Tab. 13.4. Średnioroczne wartości badanych parametrów jakości powietrza metodą manualną na stanowisku przy ul. Jasnej 10 wyrażone w µg/m3
Parametr:
SO2
NO2
BS
PM10
Formaldehyd
Dop. wartość:
1.
2005
2.
2006
3.
2007
4.
2008
5.
2009

20
0,7
0,9
0,7
0,6
0,6

40
21,7
17,0
15,4
12,7
13,5

Przekroczenia dopuszczalnych wartości odnotowano dla średniorocznych wartości stężenia formaldehydu w latach 2007-2009. Pozostałe średnioroczne
wartości badanych parametrów mieściły się w granicach określonych przepisami prawa obowiązujących
w tym czasie, tj.: w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów

40
8,9
13,4
6,6
6,5
8,7

40
24,7
22,7
19,6
19,9
18,6

4
6,8
5,6
7,5
5,4

niektórych substancji w powietrzu, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji
w powietrzu, a wcześniej w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu,
które już utraciło ważność.

13.4. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej, basenów i kąpielisk
Obiekty użyteczności publicznej stanowią bardzo
różnorodną grupę pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych. W ostatnich pięciu latach, kontrolowano głównie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne,

tatuażu i odnowy biologicznej, hotele i inne obiekty
świadczące usługi hotelarskie, ustępy publiczne, tereny rekreacyjne, dworzec autobusowy, dworzec kolejowy i składy pociągów osobowych.

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
W 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu
i odnowy biologicznej, które dawało dwuletni okres
140

dostosowawczy dla zakładów z tej branży, działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
PPIS w Zielonej Górze, od 2006 r., na drodze postępowania administracyjnego, egzekwował dostosowanie zakładów do wymagań sanitarno-technicznych
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zawartych w ww. rozporządzeniu. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami był zły stan techniczny
pomieszczeń i nieprawidłowo wyposażone składziki

porządkowe. Obecnie zauważa się korzystne zmiany
w tej grupie obiektów, zarówno w ich estetyce, jak
i w przestrzeganiu zasad higienicznych.

Tab. 13.5. Liczba obiektów znajdujących się w ewidencji PSSE w Zielonej Górze w 2010 r.
Kategoria obiektu
Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
Hotele i obiekty świadczące usługi hotelarskie
Ustępy publiczne
Dworce autobusowe
Dworce kolejowe
Kąpieliska
Baseny kąpielowe
Inne obiekty (apteki, stacje paliw, cmentarze, itp.)
Ogółem

Ilość obiektów
286
28
2
1
1
1
7
128
454

Rys. 13-3. Liczba zakładów w ewidencji, skontrolowanych i w których stwierdzono nieprawidłowości w latach 2005 – 2010
(I-sza połowa)

Hotele i obiekty świadczące usługi hotelarskie.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych, grupa ta obejmuje obiekty
o zróżnicowanych warunkach technicznych, standardzie wyposażenia, zakresie i poziomie świadczonych
usług. W Zielonej Górze funkcjonują 22 tego rodzaju
obiekty. Są one kontrolowane dwa razy w roku, najczęściej przed rozpoczęciem sezonu turystycznego
i w trakcie jego trwania. Sprawdzane jest zaopatrzenie
w wodę przeznaczoną do spożycia; odprowadzenie
ścieków bytowo-gospodarczych; gospodarka odpadami komunalnymi; sprawność wentylacji pomieszczeń
i ich oświetlenie; stan techniczny, wyposażenie i czystość bieżąca pomieszczeń mieszkalnych, sanitariatów
i ciągów komunikacyjnych; zaopatrzenie i właściwe
przechowywanie środków czystości i preparatów dezynfekcyjnych; sposób postępowania z bielizną pościelową.

Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły niewłaściwego stanu technicznego łóżek, powierzchni
ścian i sufitów, złego stanu technicznego toalet i armatury sanitarnej oraz zapewnienia odpowiedniego
pomieszczenia na sprzęt porządkowy. Kwestionowano też sposób przechowywania bielizny pościelowej,
stan materacy, kołder i poduszek. Wyegzekwowanie,
przez PPIS w Zielonej Górze, usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości w tych obiektach, przyczynia się do
podwyższenia standardu bazy noclegowej w Zielonej
Górze. W zależności od ilości i rodzaju stwierdzonych
uchybień oraz standardu świadczonych usług i wyposażenia, obiekty oceniane były jako dobre lub dostateczne, ale były też obiekty o wysokim standardzie,
które oceniono jako bardzo dobre.

Ustępy publiczne
W Zielonej Górze znajdują się 2 toalety publiczne.
Kontrole sanitarne w tych obiektach przeprowadzane są cyklicznie raz w miesiącu, od maja do sierpnia.
W 2010 roku zlikwidowano toaletę publiczną przy

ul. Pod Topolami, której stan techniczny i estetyczny
budził najwięcej zastrzeżeń. W pobliżu powstała nowa
toaleta publiczna.
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Tereny rekreacyjne

Do 2009 r. kontrole sanitarne parków i skwerów
przeprowadzane były raz w roku. Obecnie ich częstotliwość zwiększyła się do 4 razy w roku i jest ukierunkowana na kontrole piaskownic i placów zabaw. Kontrole polegają na sprawdzeniu czystości, sprawdzeniu
czy znajdują się kosze na odpady i stanu technicznego urządzeń służących do zabaw. Przed rozpoczęciem
wakacji i w czasie ich trwania sprawdza się, czy wymieniany jest piasek w piaskownicy (przynajmniej
2 razy w sezonie) i czy wymieniany piasek posiada
atest higieniczny. Ponieważ piaskownice, usytuowane
na skwerach, nie są zabezpieczone przed dostępem
zwierząt, przeprowadzane są badania próbek piasku
na obecność bakterii chorobotwórczych i pasożytów.
W badanych próbkach nie stwierdzono bakterii cho-

robotwórczych i jaj glisty. W 2009 r. skontrolowano
231 piaskownic – 98 % oceniono jako dostateczne,
pozostałe jako dobre. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości na placach zabaw dotyczyły m.in. uszkodzonej obudowy piaskownic, braku zabezpieczenia
piaskownicy przed dostępem zwierząt, czy niewłaściwego utrzymania trawników wokół placów zabaw.
PPIS w Zielonej Górze, egzekwował usunięcie stwierdzanych uchybień wydając stosowne zalecenia administratorom obiektów. W pierwszej połowie 2010 r.
skontrolowano 132 piaskownice, których stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Obserwuje się tendencję
do likwidacji placów zabaw i piaskownic o złym stanie
technicznym, w ich miejsce tworzone są nowe, bezpieczne dla dzieci.

Dworzec autobusowy

W 2006 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wyegzekwował odnowienie
ławek i wiaty nad stanowiskami odjazdowymi oraz
odnowienie elewacji budynku dworca głównego.
Kontrola dworca autobusowego odbywa się co roku,

przed rozpoczęciem sezonu turystycznego i w trakcie
jego trwania. W wyniku przeprowadzonej w 2010 r.
kontroli wydano kolejne zalecenia dotyczące stanu
sanitarno – technicznego, mające na celu poprawę
komfortu podróżnych.

Dworzec kolejowy

Dworzec kolejowy jest kontrolowany 2 razy
w roku. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wyegzekwował odnowienie

Składy pociągów osobowych

Inspekcja Sanitarna przeprowadza wyrywkowe
kontrole składów pociągów wyjeżdżających z Zielonej
Góry. Ocenie podlega stan techniczny i higieniczny
wagonów osobowych oraz toalet. Najczęściej stwierdzanym uchybieniem są niesprawne urządzenia in-

Imprezy masowe

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na wniosek
organizatora imprezy, wydaje opinię „..o niezbędnej
wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych
zagrożeniach...” Pracownicy inspekcji sanitarnej

powierzchni ścian i sufitu w przejściu podziemnym,
odnowienie ścian i sufitów w holu dworca, właściwy
stan techniczny siedzisk w poczekalni i odnowienie
oszklonej fasady dworca.
stalacji wodnych, brak zawieszek do papieru toaletowego i pojemników na ręczniki papierowe. PPIS
w Zielonej Górze każdorazowo informuje właścicieli
składów o stwierdzonych nieprawidłowościach, którzy podejmują działania naprawcze.
sprawdzają czy organizatorzy zapewniają odpowiednią ilość toalet i utrzymanie ich w czystości przez cały
okres trwania imprezy, czy zapewniają warunki do
utrzymania czystości bieżącej obiektu bądź terenu, tj.
odpowiednią ilość koszy na odpady i systematyczne
ich opróżnianie. Zauważa się coraz lepszą organizację
imprez i większą dbałość o utrzymanie czystości podczas ich trwania i po ich zakończeniu.

Kąpieliska

Na terenie Zielonej Góry znajduje się jedno kąpielisko, które jest kontrolowane przynajmniej dwa
razy w miesiącu, od czerwca do sierpnia. Próbki wody

Baseny kąpielowe

Baseny kąpielowe z uwagi na związane z korzystaniem z nich, ryzyko zakażeń wymagają szczególnego nadzoru sanitarnego, który obejmuje jakość wody
w niecce basenowej, w tym kontrolę skuteczności jej
dezynfekcji, wentylację pomieszczeń, warunki higie142

pobierane do badań z tego kąpieliska w latach 2005–
2010 nie były kwestionowane, tym samym nie stwierdzono zagrożenia dla osób kąpiących się.
niczne panujące w obiekcie, włączając w to poczekalnię, szatnie, pomieszczenia sanitarne i natryski oraz
halę basenową. Kontrola jakości wody basenowej jest
szczególnie ważnym elementem nadzoru sanitarnego nad obiektami basenowymi, a właściwa jej realiza-
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cja natrafia na pewne trudności, wynikające z braku
szczegółowych regulacji prawnych, określających wymagania, jakim woda taka powinna odpowiadać, oraz
sposób kontroli i oceny. Dnia 19 listopada 2002 r. wygasła ważność przepisu wykonawczego, na podstawie
którego Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawowała
nadzór nad jakością wody w basenach kąpielowych.
Nie ma również przepisów unijnych regulujących tę
kwestię. Ze względu na zagrożenie zdrowotne, mikrobiologiczne i chemiczne, mogące występować w wodzie w basenach kąpielowych, nadzór prewencyjny
wykonywany jest przez organy PIS zgodnie z art.4
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PIS, które w podejmowaniu decyzji mogą powoływać się od dnia 1
stycznia 2009 r. wyłącznie na ustawę o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ogra-

niczając się wyłącznie do organizmów patogennych
wymienionych w tej ustawie.
Zielona Góra posiada sześć basenów kąpielowych
krytych, w tym trzy zlokalizowane w szkołach. Ocena
jakości wody w nieckach basenów pod względem mikrobiologicznym dokonywana jest raz w miesiącu.
Jakość wody w zielonogórskich basenach nie
budziła zastrzeżeń, częste były natomiast przypadki
przekroczenia zalecanej zawartości chloru wolnego.
Podwyższony poziom chloru może powodować podrażnienia skóry i błon śluzowych. Może wywoływać
również łzawienie i uciążliwość zapachową. Dlatego
PPIS w Zielonej Górze, każdorazowo po stwierdzeniu
nieprawidłowości w tym zakresie, poleca administratorowi obiektu podjęcie działań korygujących.

13.5. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych
Sprawowanie, przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo wychowawczych oraz
nadzoru nad higieną procesów nauczania ma na celu

ochronę zdrowia dzieci i młodzieży przed ujemnymi
zjawiskami związanymi z pobytem w szkole lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Nadzór sanitarny nad placówkami nauczania, wychowania i opieki
W 2010 r. pracownicy PSS-E w Zielonej Górze zewidencjonowali 141 placówek działających w obszarze
Zielonej Góry, będących pod nadzorem Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, w tym: 3 żłobki, 32 przedszkola, 13 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 23 szkoły ponadgimnazjalne,
3 szkoły wyższe, 25 centrów kształcenia (m.in.: szkoły
językowe, prywatne szkoły ponadgimnazjalne), 31
innych placówek oświatowo-wychowawczych (m.in.:
świetlice, internaty, domy studenta, ośrodki szkolno
- wychowawcze).

Stan sanitarno-techniczny budynków

Pomimo wyraźnej poprawy stanu sanitarno-technicznego obiektów, jaka nastąpiła w latach 2005-2010,
nadal w mieście funkcjonują placówki, w których

Na terenie Zielonej Góry funkcjonują też placówki, które od 1 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 12 ust.
1b ustawy o PIS, po wejściu w życie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, nadzoruje Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. Jest to 25
placówek, tj.: 4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 11
szkół ponadgimnazjalnych i 6 centrów kształcenia.

stwierdza się zły stan sanitarno-techniczny budynków, sal lekcyjnych, węzłów sanitarnych, sal gimnastycznych oraz otoczenia placówek.

Rys. 13-4. Ilość obiektów zewidencjonowanych, skontrolowanych oraz o złym stanie sanitarno-technicznym
w latach 2005 - 2010 (I półrocze)
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Rys. 13-5. Działalność kontrolno-represyjna w latach 2005 – 2010 (I półrocze)

Warunki do utrzymania higieny osobistej w szkołach
Kontrola czystości i porządku w toaletach oraz
dostęp do bieżącej wody zimnej i ciepłej, mydła w płynie, ręczników papierowych i papieru toaletowego
są stałym elementem kontroli obiektów. W 2009 r.,
w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na
grypę, w ramach profilaktyki przeprowadzono dodatkowe kontrole pod tym kątem. W większości oce-

nionych szkół (81 %) uczniowie mają zapewnione odpowiednie warunki do utrzymania higieny osobistej
W pozostałych 19 % stwierdzono nieprawidłowości,
tj.: brak czystości i porządku w toaletach, brak środków higieny osobistej. Za stwierdzone uchybienia nałożono mandaty karne i wydano zalecenia. Kontrole
sprawdzające wykazały usunięcie uchybień.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach
W latach 2005-2010 na terenie Zielonej Góry
powstało 9 nowych boisk szkolnych, m.in. w ramach
programu rządowego „Moje boisko Orlik”. Wszystkie
skontrolowane szkoły posiadają sale gimnastyczne,
sale zastępcze lub sale korekcyjne. Basen posiadają trzy szkoły. W 2009 r. w szkołach podstawowych,
zgodnie z wymaganiami nowego programu nauczania, zorganizowano sale zabaw dla dzieci z klas I-III.
We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzona jest gimnastyka śródlekcyjna, na-

tomiast nie we wszystkich szkołach prowadzona jest
gimnastyka korekcyjna. Obiekty sportowe przy zielonogórskich szkołach posiadają pełne węzły sanitarne,
umożliwiające uczniom korzystanie z natrysków po
zajęciach wychowania fizycznego. Szkoły korzystają
też z bazy sportowej znajdującej się na terenie miasta
(baseny, hale sportowe). Uczniowie zielonogórskich
szkół mogą też uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, tj. w szkolnych klubach sportowych (piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, aqua-aerobik).

Ergonomia stanowiska pracy ucznia i przedszkolaka

W ramach profilaktyki zmian przeciążeniowozwyrodnieniowych kręgosłupa u dzieci dokonano
oceny ich stanowisk pracy w zakresie wymagań ergo-

nomii. Analiza wyników wykazała, że liczba dzieci siedzących w ławkach niedostosowanych do wzrostu uległa zmniejszeniu (z 5 % w 2005 r. do 2,6 % w 2009 r.).
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Rys. 13-6. Ocena ergonomii stanowisk pracy uczniów i przedszkolaków w skontrolowanych placówkach
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Ocena obciążenia tornistrami uczniów
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Rys. 13-7. Ocena obciążenia tornistrami uczniów klas I-VI szkół podstawowych w latach 2005-2010 (I półrocze)
W 2009 r., w ramach współpracy z Zespołem
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
,,Promyk” w Zielonej Górze, który realizuje program
w ramach profilaktyki, diagnostyki i terapii wad postawy pn. „Prosto do zdrowia”, dokonano oceny wagi
tornistrów. Wykazała ona, że 26 % uczniów nosi zbyt
ciężkie tornistry. U 80 % uczniów stwierdzono drobne wady postawy (odstające łopatki, płaskostopie).
W 2009 r. nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 18 w Zielonej Górze, w ramach której nakręcono film instruktażowy pt.: ,,Ergonomia Stanowiska Pracy Ucznia”. Film został zaprezentowany na
seminarium dla dyrektorów szkół zorganizowanym
przez PPIS w Zielonej Górze wspólnie z Prezydentem
Miasta Zielona Góra.

Rozkład zajęć szkolnych

W ramach kontroli przestrzegania norm higieny pracy umysłowej ucznia współpracowano z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze. Liczba rozkładów zajęć uznanych za niewłaściwe uległa
zmniejszeniu z 27 % w 2005 r. do 13 % w 2009 r.
Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: rozpoczy-

nania zajęć o różnych porach, przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej liczby godzin w poszczególnych
dniach tygodnia, zbyt krótkich przerw międzylekcyjnych oraz łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego
samego przedmiotu.

Rys. 13-8. Higieniczna ocena planów zajęć w latach 2005-2010 (I półrocze)
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Opieka medyczna w szkołach i przedszkolach
Dokonana w latach 2005–2009 ocena wykazała,
że we wszystkich skontrolowanych szkołach uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarską. Są wśród
nich szkoły, do których pielęgniarka dociera 1–2 razy
w tygodniu. Stan sanitarno-techniczny gabinetów pielęgniarskich w szkołach nie budził zastrzeżeń. Przedszkola nie zapewniają dzieciom opieki medycznej.
W latach 2007–2008 przeprowadzono ankietę
na temat ,,Roli pielęgniarki szkolnej w propagowaniu zdrowego stylu odżywiania i jej udziału w profilaktyce schorzeń przemiany materii”, której wyniki
wykazały, ze w 20 % ocenionych szkół pielęgniarka

uczestniczy w planowaniu jadłospisu, a w 40 % szkół,
prowadzony jest program profilaktyki dotyczący
schorzeń przemiany materii.
Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach
W skontrolowanych szkołach wszystkie dzieci mogły korzystać z obiadów w stołówkach szkolnych oraz
korzystać z programu „Szklanka mleka”. Od 2009 r.
uczniowie klas I-III mają również możliwość uczestniczenia w programie „Owoce w szkole”. Program
ten finansowany jest przez Unię Europejską i budżet
państwa, w ramach którego dzieci otrzymują bezpłatnie owoce i warzywa.

Rys. 13-9. Liczba skontrolowanych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzących dożywianie
w latach 2005-2010 (I półrocze)

Substancje i preparaty chemiczne w szkolnych pracowniach chemicznych
W 2005 r. w 26 % skontrolowanych szkół stwierdzono obecność przeterminowanych substancji chemicznych. W kolejnych latach szkoły sukcesywnie
przekazywały przeterminowane preparaty do utylizacji. W 2009 r. nie odnotowano nieprawidłowości

w tym zakresie. Substancje chemiczne przechowywane były prawidłowo, tj. w zamkniętych pomieszczeniach, były oznakowane i zaopatrzone w karty charakterystyki.

Bezpieczeństwo i higiena na placach zabaw w przedszkolach
Przeprowadzona w latach 2007-2009 ocena bezpieczeństwa i higieny na placach zabaw w przedszkolach wykazała, że przedszkola posiadają wdrożone
procedury monitoringu bezpieczeństwa i zdrowia
dzieci na placach zabaw. Ocena wykazała też prawi-

Wypoczynek dzieci i młodzieży

W Zielonej Górze miejsca wypoczynku organizowane są na bazie szkół, klubów, domów kultury
i internatów. Ich przygotowanie pod względem bezpieczeństwa i warunków higienicznych nie budziły

dłowy stan sanitarno-techniczny sprzętu zabawowego.
Piaskownice zaopatrzone były w pokrowce zabezpieczające przed zanieczyszczeniami. Pobrany piasek do
badań laboratoryjnych na obecność jaj pasożytów oraz
bakterii chorobotwórczych, nie budził zastrzeżeń.

zastrzeżeń. Dla uczestników wypoczynku organizatorzy przygotowywali różnego rodzaju gry, zabawy,
wycieczki krajoznawcze, zajęcia sportowe oraz wyjścia
do teatru i kina.

Tab.13.6. Wypoczynek dzieci i młodzieży w latach 2005-2010 (I półrocze) zorganizowany na terenie Zielonej Góry
2010
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
(I półrocze)
Liczba placówek wypoczynku
8
7
9
15
13
2
Liczba dzieci korzystających
273
261
371
867
823
80
z wypoczynku
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Podsumowanie

Egzekwowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, na
drodze postępowania administracyjnego, spełniania
określonych wymagań, wpłynęło na poprawę stanu
sanitarno-technicznego obiektów szkolnych i przedszkolnych.
Nastąpiła znaczna poprawa w zakresie zapewnienia mebli dostosowanych do wzrostu uczniów. Również znaczną poprawę odnotowano w zakresie organizacji procesu nauczania i wychowania (w 2005 r.
27 % ocenianych rozkładów zajęć oceniono jako nieprawidłowe; w 2009 r. – 13 %).
Tornistry uczniów są ciągle za ciężkie, choć widać
wyraźną poprawę, gdyż w 2005 r. aż 43 % zważonych
tornistrów było za ciężkich, w 2009 r. już tylko 17 %.

Systematyczne kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyczyniły się do wyeliminowania ze
szkolnych gabinetów przeterminowanych substancji
i preparatów chemicznych (w 2005 r. 26 % skontrolowanych szkół posiadało przeterminowane preparaty,
w 2009 r. – 0 %).
Wszystkie skontrolowane szkoły zapewniają swoim uczniom opiekę medyczną, a działające w szkołach
gabinety profilaktycznej opieki medycznej są w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Przedszkolaki
natomiast nie mają zapewnionej opieki medycznej
podczas pobytu w przedszkolu.
Placówki wypoczynku organizowane na terenie
Zielonej Góry zapewniały bezpieczny i higieniczny
wypoczynek dzieci i młodzieży.

13.6. Stan sanitarny środowiska pracy
Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie nadzoru nad warunkami środowiska pracy,
należy:
• egzekwowanie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, mające na celu zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia osób
pracujących, a w szczególności zapobieganie zachorowaniom na choroby zawodowe;
• nadzór nad przestrzeganiem przepisów – krajowych i unijnych – dotyczących wprowadzania do
obrotu substancji i preparatów (mieszanin) chemicznych, w tym prekursorów narkotyków kat. 2
i 3, produktów biobójczych oraz detergentów;
• prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadkach zachorowania na choroby zawodowe,
a następnie wydanie decyzji o stwierdzeniu lub
braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

W trakcie sprawowanego nadzoru prowadzone
są także działania z zakresu promocji zdrowia, a dotyczące m.in. ochrony narządu słuchu, szkodliwości
palenia tytoniu, szkodliwości czynników biologicznych, kampanii informacyjnych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, bezpiecznego
stosowania produktów chemicznych. Działania te
niewątpliwie przyczyniają się także do poprawy stanu
sanitarnego środowiska pracy.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność zmian w prawodawstwie polskim oraz przestrzegania przepisów unijnych. Weszły
w życie nowe przepisy dotyczące m.in. wprowadzania
do obrotu i stosowania substancji i preparatów (mieszanin) chemicznych, szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych, bhp przy pracach związanych
z narażeniem na hałas i wibrację, wykonywania prac
związanych z występowaniem czynników chemicznych, rakotwórczych i mutagennych.

Zagrożenia w środowisku pracy

W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze, sporządzonej na podstawie zgłoszeń pracodawców, znajduje się ponad 2
100 zakładów, zlokalizowanych na terenie Zielonej
Góry. Do nadzoru w danym roku typuje się zakłady, uwzględniając m.in. tematykę kontroli wskazaną
przez Głównego Inspektora Sanitarnego, skalę zagrożeń, stwierdzone choroby zawodowe.
W środowisku pracy nadzorowanych zakładów
występowały czynniki szkodliwe, dla których ustalono normatywy higieniczne i były to takie czynniki
jak: hałas, drgania mechaniczne, pyły, niektóre związ-

ki chemiczne, czynniki o działaniu rakotwórczym
i mutagennym. Ponadto stwierdzano narażenie pracowników na czynniki, dla których brak jest jeszcze
normatywów higienicznych, bądź ich ustalenie jest
niemożliwe. Do tej grupy czynników zaliczyć należy m. in.: szkodliwe czynniki biologiczne, substancje
i preparaty o działaniu alergizującym i drażniącym,
czynniki i procesy technologiczne o udowodnionym
działaniu rakotwórczym i mutagennym, nadmierny
wysiłek głosowy, przeciążenie układu ruchu i obwodowego układu nerwowego - spowodowane sposobem wykonywania pracy.
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Tab. 13-7. Nadzór nad zakładami pracy - liczba pracujących w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych
Ilość zakładów
Liczba
Liczba zatrudnionych
Rok
objętych
Liczba kontroli
zatrudnionych
w przekroczeniach
nadzorem
ogółem
NDS lub N *
2005
121
185
13.278
498
2006
100
150
12.410
563
2007
122
233
10.425
556
2008
94
172
7.135
366
2009
97
150
8.127
551
* NDS lub N - najwyższe dopuszczalne stężenie lub natężenie czynnika szkodliwego

Rys. 13-10. Narażenie na najczęściej występujące czynniki szkodliwe dla zdrowia w latach 2005–2009
Skala narażenia na czynniki, dla których zostały
ustalone normatywy higieniczne, jest - na przestrzeni
lat 2005–2010 podobna. Spowodowane jest to tym,
że do nadzoru w danym roku typowane są te zakłady, w których m. in. takie zagrożenia występują. Największa grupa osób jest zatrudniona w warunkach
zagrożenia hałasem. Pomimo tego, nie stwierdza się
obecnie, aby choroby słuchu stanowiły – odpowiednio
do tego stanu - również najliczniejszą grupę. Wręcz
przeciwnie ich liczba maleje.
Najczęściej brak jest technicznych możliwości obniżenia natężenia hałasu, to nie oznacza jednak, że
indywidualne narażenie pracowników na hałas (docierający w rzeczywistości do narządu słuchu) przekracza dopuszczalny poziom. Wieloletnie działania
kontrolne i edukacyjne, w tym Inspekcji Sanitarnej,
doprowadziły do tego, że pracownikom narażonym
zapewnia się odpowiednio dobrane do charakteru
i poziomu hałasu – ochrony słuchu, systematycznie
kieruje się ich na lekarskie badania profilaktyczne
(w tym audiometryczne słuchu), uzyskuje opinie lekarzy sprawujących opiekę o stanie zdrowia. Są ponadto opracowywane i wdrażane programy działań
organizacyjno – technicznych zmierzających do ograniczenia szkodliwego działania hałasu.
Natomiast statystycznie bardzo wzrosła liczba pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze, czego
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zasadniczą przyczyną była zmiana interpretacji narażenia na zakażenie wirusami zapalenia wątroby typu B i C,
będącymi biologicznymi czynnikami rakotwórczymi.
Czynniki rakotwórcze, które stwierdzano w zakładach na terenie Zielonej Góry to, poza wzw B i C,
pyły drewna twardego, związki niklu, benzyny i oleje
zawierające benzen w stężeniu >0,1 %, związki chromu sześciowartościowego i pył azbestu.
Najczęściej egzekwowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
obowiązki dotyczyły: uchybień związanych ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych, sporządzenia lub uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego,
wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych
występujących na stanowiskach pracy, sporządzenia
dokumentacji wymaganej przepisami o szkodliwych
czynnikach biologicznych i rakotwórczych.
Największy wzrost liczby nakazów, w porównaniu
z rokiem 2005, stanowią nakazy dotyczące wykonania
badań i pomiarów czynników szkodliwych.
Pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi obecnie
przepisami, zwolnieni zostali z obowiązku przekazywania wyników badań i pomiarów Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, co spowodowało, że badania te bardzo często są wykonywane
dopiero na skutek kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Pracy.
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Często egzekwowanym obowiązkiem, zwłaszcza
w nowo powstających, małych zakładach – jest obowiązek zapewnienia właściwie urządzonych i wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, albo
doprowadzenia ich do właściwego stanu. Stwierdzano
brak szatni, jadalni, ciepłej wody do mycia (pomimo
wykonywania pracy narażającej na zabrudzenie lub
chemikalia), a także niejednokrotnie zły stan techniczny i bieżący tych pomieszczeń i urządzeń.

Natomiast bardzo rzadko występuje obecnie konieczność egzekwowania obowiązku kierowania pracowników na lekarskie badania profilaktyczne.
Charakterystyka postępowania administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem w latach 2005
– 2009
Do dn. 31.08.2010 r. wydano 54 decyzje, zawierające 146 zarządzeń.

Rys. 13-11. Liczba wydanych decyzji i zawartych w nich zarządzeń

Rys. 13-12. Najczęściej egzekwowane obowiązki w decyzjach
Zagrożenia zawodowe występują szczególnie
w tych zakładach, w których dokonuje się obróbki
metali i drewna (głównie czynniki fizyczne, sposób
wykonywania pracy powodujący przeciążenie układu
ruchu lub obwodowego układu nerwowego), w zakładach ochrony zdrowia i gospodarowania odpadami (głównie szkodliwe czynniki biologiczne), w placówkach oświaty i wychowania (nadmierny wysiłek
głosowy).
W zakładach obejmowanych nadzorem warunki
pracy ulegały systematycznej poprawie – na skutek
działań przymuszających, bądź działań dobrowolnych pracodawcy.

Poprawę warunków pracy uzyskiwano różnymi
sposobami, m. in. poprzez:
• budowę nowych obiektów, zapewniających spełnienie wymogów bhp, (np. „Lumel”, „Stelmet”,
„LUG”, „Fast”) lub modernizację starych obiektów,
zmianę procesów technologicznych,
• zapewnienie miejscowego odprowadzania czynników pyłowych i chemicznych, bądź hermetyzację
procesu;
• zapewnienie odpowiednio dobranych ochron osobistych (narządu słuchu, dróg oddechowych, skóry
rąk, oczu);
• zapewnienie właściwych pomieszczeń i urządzeń
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higieniczno-sanitarnych, tj. pozwalających na zachowanie higieny osobistej.
Ponadto przedsiębiorcy stosują różne formy działań profilaktycznych: dokonują ocen ryzyka zawodowego, z którymi zapoznają pracowników, szkolą
pracowników z zakresu bhp, uwzględniając występujące zagrożenia (w tym takie, którym dotychczas nie
nadawano właściwej rangi - biologiczne, rakotwórcze
i chemiczne), oznakowują stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe, w niektórych przypad-

kach finansują szczepienia ochronne, zapewniają instrukcje i procedury sanitarne, zastępują substancje
i preparaty chemiczne stwarzające zagrożenie innymi, bezpiecznymi.
Zaznaczyć należy, że brak działań pracodawców
na rzecz poprawy warunków pracy, w niektórych
przypadkach nie wynikał ze złej woli, lecz z powodu
trudności finansowych lub braku rozwiązań technicznych.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji preparatów (mieszanin) chemicznych
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów krajowych i unijnych dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej niebezpiecznych substancji i preparatów (mieszanin) chemicznych
(w tym produktów biobójczych, prekursorów narkotyków, detergentów) stanowi coraz większy zakres
działalności Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Powodem tego są zobowiązania naszego
kraju do spełniania przepisów Unii Europejskiej.
Zasadniczymi przepisami obowiązującymi w tym
zakresie są: ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie substancji i preparatów chemicznych, ustawa
z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz
obecnie wdrażane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) - będące elementem
globalnie zharmonizowanego systemu (GHS).
W 2007 r., gdy weszło w życie rozporządzenie
REACH, ankieta przeprowadzona wśród podmiotów wprowadzających chemikalia do obrotu wykazała niemal całkowitą nieznajomość tematyki. Obecnie
przeprowadzane kontrole wykazują, że uchybienia
nadal występują, ale nie w tak rażąco szerokim wy-

miarze – nastąpił znaczący postęp w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów.
Najczęściej stwierdzane uchybienia, które występowały i nadal występują u podmiotów wprowadzających substancje i preparaty chemiczne do obrotu to
przede wszystkim: przekazywanie odbiorcom niewłaściwych kart charakterystyki lub ich brak, brak spisu
substancji i preparatów, nieinformowanie Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej preparatów chemicznych niebezpiecznych, nieprawidłowe oznakowanie
opakowań w zakresie zwrotów R, S i znaków ostrzegawczych oraz wymagań dotyczących szczególnego
oznakowania niektórych preparatów.
W przypadku przedsiębiorców stosujących niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne w działalności zawodowej stwierdzane uchybienia, a następnie wydawane zarządzenia w decyzjach dotyczyły
i dotyczą następujących zagadnień tj: oznakowania
miejsc magazynowania, zbiorników i pojemników,
zapewnienia i udostępnienia pracownikom kart charakterystyki, uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego narażenia na substancje i preparaty chemiczne,
zaopatrzenia pracowników w ochrony osobiste wskazane w karcie charakterystyki, zapewnienia natrysków ratunkowych osobom pracującym w kontakcie
z substancjami i preparatami żrącymi.

Choroby zawodowe
Liczba i rodzaj stwierdzanych chorób zawodowych jest jednym z elementów określających stan środowiska pracy.
Schorzenia takie jak: uszkodzenie narządu słuchu spowodowane hałasem i głosu spowodowane
nadmiernym wysiłkiem głosowym, zaćma powstająca w wyniku narażenia na promieniowanie UV i IR,
przewlekłe choroby układu ruchu i obwodowego
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układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy, zespół wibracyjny, którego przyczyną jest działanie drgań mechanicznych - powstają
w wyniku wieloletniej pracy w narażeniu na czynniki
szkodliwe. Natomiast w przypadku takich chorób jak
alergie i choroby zakaźne – czas i wielkość ekspozycji
zawodowej nie ma aż tak istotnego znaczenia.
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Rys. 13-13. Choroby zawodowe stwierdzone w latach 2005-2009 - liczba przypadków
Do 31.08.2010 r. stwierdzono na terenie działania
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ogółem 10 przypadków chorób
zawodowych; w tym w zakładach pracy w Zielonej

Górze – 5 przypadków: 1 przypadek uszkodzenia
narządu słuchu, 2 przypadki boreliozy, 2 przypadki
uszkodzenia narządu głosu.

Rys. 13-14. Struktura chorób zawodowych stwierdzonych w latach 2005-2009 w Zielonej Górze - liczba przypadków
Pozostałe przypadki, które stwierdzano, to takie
schorzenia jak: nowotwór krtani, zaćma spawalnicza,
zespół wibracyjny, astma oskrzelowa, przewlekłe choroby układu ruchu, zespół cieśni nadgarstka, alergiczny nieżyt nosa, przewlekłe obturacyjne zapalenie
oskrzeli.
W ostatnich latach nastąpił bardzo znaczny spadek liczby chorób zawodowych – w 2000 r. ogółem
stwierdzono 52 przypadki (choroby głosu – 28, słuchu
– 14, zakaźne – 2, alergie skóry – 5, astma oskrzelowa – 1, przewlekły nieżyt nosa – 1, zespół wibracyjny
– 1), w tym na terenie Zielonej Góry – 33 przypadki
(choroby głosu – 18, słuchu – 10, alergie skóry – 4,
zespół wibracyjny – 1).

Podsumowanie

• pracodawcy prowadzący działalność na terenie
Zielonej Góry, realizują swoje zadania z zakresu
różnych branż, w tym także takich, które stwarzają
szczególnie niebezpieczne zagrożenia dla zdrowia
pracowników, jednak jest ich stosunkowo niedużo;

Zmieniła się także struktura chorób – ostatnie
przypadki (4) wirusowego zapalenia wątroby typu B
– stwierdzono w 2005 r. Obecnie, jeżeli chodzi o choroby zakaźne, następuje wzrost zachorowań na boreliozę – w Zielonej Górze zachorowali na nią pracownicy Nadleśnictwa Przytok, mającego tutaj swoją
siedzibę.
Główne przyczyny tych zmian to przede wszystkim zmiany strukturalne w działalności gospodarczej
(mniejsze zatrudnienie w zakładach produkcyjnych)
oraz działania profilaktyczne realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję
Pracy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, a także
pracodawców.
• konieczność przestrzegania przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przepisów
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczących m. in. wcześniejszego powiadamiania
pracodawców o zamiarze przeprowadzenia kontroli – uniemożliwia, w wielu przypadkach, ustale151
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nie rzeczywistych warunków pracy, w tym poziomu
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
• nastąpił bardzo znaczny spadek zachorowań na
choroby zawodowe (od 67 do 79 % w stosunku do
roku 2000) i obecnie utrzymuje się na podobnym
poziomie; wpływ na to miały czynniki różnorodnej

natury, m.in.: przemiany społeczne, podejmowane
działania profilaktyczne;
• nastąpiła istotna poprawa w zakresie znajomości
i przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i preparatów (mieszanin) chemicznych.

13.7. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności

Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwa w zakresie
zdrowia publicznego. Nadzór nad bezpieczeństwem
żywności opiera się na systemie kontroli wewnętrznej realizowanej przez operatora żywności oraz systemie kontroli zewnętrznej, sprawowanej przez organy
urzędowej kontroli żywności. Państwowa Inspekcja
Sanitarna sprawuje ustawowy nadzór nad bezpieczeństwem żywności w Polsce. Podejmowane przez

PIS działania mają na celu sprawdzenie na wszystkich
etapach produkcji i obrotu żywnością, czy stworzone
zostały warunki i podjęte zostały działania mające na
celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności w tym zakresie.
Nadzór nad bezpieczeństwem produkowanej
i wprowadzanej do obrotu żywności, na terenie miasta Zielona Góra sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze.

Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych
Ilość obiektów zlokalizowanych w Zielonej Górze,
objętych ewidencją PPIS w Zielonej Górze, ilustruje
rys. 13-15 przedstawia strukturę obiektów zajmują-

cych się obrotem żywnością, a rys. 13-16 strukturę
obiektów żywienia zbiorowego.

Rys. 13-15. Ilość obiektów produkcji i obrotu żywnością, środków transportu oraz produkcji i obrotu przedmiotami użytku objętych nadzorem w latach 2005-2009

Rys. 13-16. Ilość obiektów obrotu żywnością znajdujących się w ewidencji PPIS w Zielonej Górze w latach 2005-2009

Rys. 13-17. Ilość obiektów żywienia zbiorowego znajdujących się w ewidencji PPIS w Zielonej Górze w latach 2005-2009
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Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego to:
restauracje, kawiarnie, bary, punkty małej gastronomii. Zakłady żywienia zbiorowego typu zamknię-

tego to: stołówki szkolne, stołówki w przedszkolach
i w żłobkach, stołówki studenckie.

Działalność kontrolno-represyjna

Rys. 13-18. Odsetek skontrolowanych obiektów żywnościowo-żywieniowych znajdujących się w ewidencji PPIS w Zielonej
Górze w latach 2005-2009

Rys. 13-19. Odsetek obiektów żywnościowo-żywieniowych uznanych za niezgodne w latach 2005-2009
Uchybienia stwierdzane w kontrolowanych obiektach to przede wszystkim: zły stan techniczny, brak
opracowanego bądź wdrożonego systemu HACCP systemu analizy zagrożeń i krytycznych punków kontroli oraz niezgodności natury higienicznej (brak czystości i porządku, sprzedaż artykułów spożywczych

po upływie terminu przydatności do spożycia).
W celu wyegzekwowania należytego stanu sanitarno-higienicznego PPIS w Zielonej Górze wydaje
decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.

Rys. 13-20. Ilość decyzji administracyjnych nakazujących uzyskanie zgodności z przepisami prawa żywnościowego, wydanych przez PPIS w Zielonej Górze w latach 2005-2009
Mniejsza liczba decyzji administracyjnych wydanych w 2008 roku, w stosunku do lat poprzednich,
jest wynikiem zarówno skuteczności działań podejmowanych wcześniej, jak też wykorzystania w szer-

szym stopniu sankcji karnych (rys. 13-21) za niezgodności wcześniej egzekwowane w drodze decyzji
administracyjnych (np. obowiązku wdrożenia systemu HACCP).
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Rys. 13-21. Ilość oraz wartość ogółem mandatów karnych nałożonych w wyniku stwierdzonych uchybień sanitarno-higienicznych w obiektach żywnościowo-żywieniowych, w latach 2005-2009
Obowiązki operatorów żywności wynikające z członkostwa Polski w UE
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rozpoczęto 2005-2007, w trakcie kontroli sanitarnych stwierdzano
egzekwowanie prawa żywnościowego regulowanego bardzo wiele niezgodności w tym zakresie. Problemy
rozporządzeniami Wspólnoty Europejskiej. W odnie- z wdrażaniem zasad systemu HACCP związane były
sieniu do oceny zapewnienia bezpieczeństwa konsu- przede wszystkim: ze zbyt małą wiedzą przedsiębiormenta, najbardziej znaczące było wdrożenie wymagań ców prowadzących średnie i małe firmy na temat sysRozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Euro- temów zapewnienia jakości, brakiem kwalifikacji zawopejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiają- dowych do wdrażania zasad systemu HACCP, małym
cego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego zaangażowaniem pracowników, trudną sytuacją finan(powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa sową wielu małych przedsiębiorstw, brakiem dostępu
żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie do przewodników z zakresu HACCP.
bezpieczeństwa żywności) oraz Rozporządzenia (WE)
Mimo nadal stwierdzanych niezgodności w tym
Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia obszarze, widoczna jest korzystna zmiana w podejściu
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spo- operatorów żywności do stosowaniu systemu HACCP.
żywczych. W trakcie urzędowych kontroli rozpoczęto Rys. 13-20 przedstawia odsetek zakładów, które wprom.in. sprawdzanie stopnia opracowania i wdroże- wadziły system do lipca 2010 roku. Z przedstawionia przez przedsiębiorców sektora spożywczego za- nych danych wynika, że 91 % zielonogórskich produsad HACCP. System analizy zagrożeń i krytycznych centów branży spożywczej, zapewnia bezpieczeństwo
punków kontroli (HACCP), to postępowanie mające i jakość zdrowotną produkowanej żywności poprzez
na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez wdrożone zasady systemu HACCP.
„identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu
Kolejnym elementem sprawowanego nadzoru
widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz wy- nad bezpieczeństwem żywności jest egzekwowanie
stąpienia ryzyka zagrożeń podczas przebiegu wszyst- obowiązku monitorowania żywności na wszystkich
kich etapów produkcji i obrotu żywnością”. W latach etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Każdy

Rys. 13-22. Odsetek obiektów, które do lipca 2010 roku opracowały i wdrożyły zasady systemu HACCP
przedsiębiorca branży spożywczej powinien zapewnić
system procedur umożliwiających identyfikację dostawcy i odbiorcy produktów – „traceability”. Dzięki
temu, w przypadku konieczności wycofania produktu o niewłaściwej jakości zdrowotnej, który stanowi
zagrożenie dla zdrowia bądź życia konsumenta, uruchomienie właściwych procedur gwarantuje szybki
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przebieg procesu wycofywania. Sprawdzenie stopnia
wdrożenia tego systemu można ocenić m.in. w trakcie działań związanych z koniecznością uruchomienia systemu RASFF (System Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznej Żywności i Paszach). Zadaniem systemu jest zbieranie i przekazywanie danych o niebezpiecznej żywności i paszach, a także o niebezpiecznych
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materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Produkt spożywczy zgłoszony w systemie
RASFF jest wycofywany z obrotu w oparciu o proce-

dury monitorowania żywności. Na terenie Zielonej
Góry 82 % obiektów hurtowego obrotu żywnością ma
wdrożony system „traceability”.

Jakość zdrowotna środków spożywczych
W ramach prowadzonego nadzoru nad oferowaną do sprzedaży na terenie Zielonej Góry jakością
zdrowotną żywności, pobierano w latach 2005-2009
próbki do badań laboratoryjnych, w kierunku oznaczenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz oceny organoleptycznej. Pobierane przez pracowników PIS w Zielonej Górze próbki,
stanowiły część „Planu pobierania próbek do badania
żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej”, który jest
corocznie opracowywany w Głównym Inspektoracie

Sanitarnym we współpracy z jednostkami badawczorozwojowymi tj.: Państwowym Zakładem Higieny
oraz Instytutem Żywności i Żywienia. Próbki badane
były w akredytowanych laboratoriach PIS, funkcjonujących w „Zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych żywności”, określonym w ustawie z dnia 14
marca 1985 r. o PIS. Liczba próbek zakwestionowanych w latach 2005-2009 utrzymywała się na stałym
poziomie i wynosiła ok. 3 % wszystkich zbadanych
próbek.

Podsumowanie

Następuje poprawa stanu sanitarnego obiektów
żywnościowo-żywieniowych. Odsetek obiektów nie spełniających wymogi prawa żywnościowego spadł z 5,3 %
w 2005 r. do 0,9 % w 2009 r., co wynika, między innymi
z konsekwentnego egzekwowania, na drodze postępowania administracyjno-egzekucyjnego i karnego, przestrzegania wymagań określonych w przepisach prawa
żywnościowego. Na poprawę stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych i jakość zdrowotną
środków spożywczych ma również wpływ coraz większa
świadomość operatorów żywności oraz konsumentów.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej
oraz rozwojem przemysłu spożywczego pojawiły się
nowe zagadnienia będące przedmiotem kontroli tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli
PPIS w Zielonej Górze. Zagadnienia te dotyczą m.in.:
wdrażania systemu HACCP, nadzoru nad środkami
spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementami diety, oceny znakowania mięsa
wołowego, sprawdzania źródła pochodzenia mięsa
i przetworów mięsnych.

13.8. Działalność w zakresie nadzoru zapobiegawczego
Zadaniem nadzoru zapobiegawczego jest kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych
na etapie planowania przestrzennego, projektowania
i realizacji inwestycji. Działania te mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem

szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób. W latach 2005
do 2010 powyższe zadania realizowane były przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zielonej Górze.

Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
W trakcie opiniowania identyfikowano potencjalne zagrożenia wynikające z ustaleń projektów
planów zagospodarowania przestrzennego (np. ponadnormatywne oddziaływanie emisji gazów, pyłów,
odorów, hałasu), analizowano przewidywane skutki
realizacji planów dla higieny środowiska i zdrowia ludzi, a następnie wskazywano rozwiązania zapewniające likwidację lub ograniczenie tych zagrożeń. W celu
zapewnienia właściwych warunków higienicznych
i zdrowotnych, na terenie objętym projektem planu
wymagano między innymi:
• oddzielania terenów zabudowy mieszkaniowej od
terenów produkcyjnych, składów i magazynów,
• planowania terenów chronionych przed nadmiernym hałasem (np. terenów zabudowy mieszkaniowej, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży oraz rekreacyjno – wypoczynkowych) z dala od linii kolejowych, dróg,

w tym dróg dojazdowych do terenów produkcyjnych, składów i magazynów, zapewniając właściwe
odległości lub zabezpieczenia akustyczne (np. zieleń izolacyjną, ekrany akustyczne),
• prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej na zasadach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków,
• stosowania rozwiązań zapewniających prawidłowe
usuwanie, gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów, w tym zbieranie odpadów w sposób selektywny,
• ograniczania ponadnormatywnego oddziaływania
planowanej działalności do granic terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny,
• uwzględniania stref ochrony sanitarnej cmentarzy.
Zaopiniowano szereg projektów planów zagospodarowania, w tym między innymi:
• Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej
Górze - zmiana planu (2007 r.)
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• Śródmieścia i miasta Zielona Góra – zmiana planu
(2009 r.),
• miasta Zielona Góra - dla terenu osiedla „Zacisze”
(2009 r.),

• centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna
i ul. Stefana Batorego (2010 r.),
• terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej
Górze (2010 r.).

Udział w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć
na środowisko
Przy opiniowaniu planowanych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko zwracano szczególną uwagę na konieczność zapewnienia
ludziom higienicznych warunków życia w sąsiedztwie
inwestycji. Analizowano przewidywane oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko i oceniano
możliwości zapewnienia ochrony zdrowia ludzi przed
ewentualnymi szkodliwościami i uciążliwościami,
w tym przed hałasem i drganiami, zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Wskazywano, w zależności
od potrzeb, niezbędne przy realizacji rozwiązania
ograniczające negatywne oddziaływania inwestycji na
zdrowie ludzi, np. hermetyzację produkcji, zastosowanie najnowszych technologii, właściwą organizację
pracy, stosowanie maszyn i urządzeń o niskiej głośności, a urządzeń filtracyjnych o dużej sprawności, stosowanie zabezpieczeń akustycznych w postaci zieleni
izolacyjnej lub ekranów akustycznych.
Do ważniejszych opiniowanych przedsięwzięć należały:
• budowa Stacji Uzdatniania Wody przy al. Wojska
Polskiego w Zielonej Górze (2005r.),
• przebudowa Zakładu „Polska Wełna” na Centrum
Usługowo – Handlowe Fokus Park (2006 r.),
• budowa zakładu obróbki drewna STELMET przy
Trasie Północnej (2006 r.),

Uzgadnianie projektów budowlanych

W przedłożonych do uzgodnienia dokumentacjach projektowych kontrolowano spełnienie wymagań higienicznych i zdrowotnych zapewniających
właściwe warunki sanitarne w miejscach pobytu ludzi,
a także odpowiednie warunki pracy osobom zatrudnionym. Zwracano szczególną uwagę na zapewnienie
prawidłowych ciągów technologicznych i właściwego układu funkcjonalnego pomieszczeń, właściwego oświetlenia, skutecznej wentylacji i ogrzewania
pomieszczeń, właściwej gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadami. Główne uchybienia w rozwiązaniach projektowych dotyczyły: braku niezbędnych
pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
krzyżowania się tzw. dróg „brudnych” i „czystych”,
nie uwzględniania szczegółowych wymogów sanitarnych zwłaszcza dla obiektów związanych z ochroną
zdrowia, budynków oświaty i wychowania, zakładów
kosmetycznych i odnowy biologicznej, a także nieprawidłowości w zaprojektowanych rozwiązaniach wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
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• budowa hali produkcyjnej LUG Sp. z o.o. przy
ul. Gorzowskiej (2007 r.),
• budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy
ul. Sulechowskiej (2008 r.),
• budowa olejowo-gazowych kotłów wodnych w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. przy ul. Zjednoczenia (2009 r.),
• rozbudowa stadionu żużlowego wraz z infrastrukturą przy ul. Wrocławskiej (2009 r.),
• rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki
odpadami dla rejonu Zielonej Góry (2009 r.).
Znaczna część opinii dotyczyła również inwestycji drogowych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych
i ciepłowniczych. Należały do nich miedzy innymi:
rozbudowa ulic łączących osiedle Jędrzychów z osiedlem Raculka i dzielnicą Kisielin (2009 r.), rozbudowa
ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej (2009 r.), budowa dróg osiedlowych, sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej
przy ul. Nowej (2007 r.), budowa sieci wodociągowej
w ulicy Kożuchowskiej (2007 r.) oraz Jędrzychowskiej
(2007 r.), budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na osiedlu Słowackiego (2005 r.)
oraz osiedlu Jędrzychów V (2005 r.), budowa sieci
ciepłowniczej od terenu Elektrociepłowni do rejonu skrzyżowania ulic Trasa Północna i ul. Zdrojowa
(2009 r.).
Uzgodniono między innymi następujące projekty
budowlane:
• Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy w Zielonej Górze przy
ul. Gen. Mariana Langiewicza (2005 r.),
• przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na laboratorium medyczne
w Zielonej Górze ul. Lisowskiego (2006 r.),
• budowa budynku przychodni gastroenterologicznej z pracownią cytodiagnostyczną i z apteką
w Zielonej Górze ul. Zdrojowa (2006 r.),
• budowa Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora”
z Poradnią Lekarską, - „Hospicjum Domowe” przy
ul. Prostej w Zielonej Górze (2007 r.)
• koncepcja przebudowy budynku komunalnego
w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza – na przedszkole (2008 r.),
• projekt kanalizacji sanitarnej i technologii stacji
dezynfekcji ścieków dla budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego
w Zielonej Górze (2009 r.).
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Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych i wydawanie
stosownych opinii
Po zakończeniu procesu budowy, w zgłaszanych
obiektach budowlanych przeprowadzano kontrole
w zakresie wykonania obiektu zgodnie z projektem
oraz spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych. W ostatnich latach obserwuje się coraz większą
dbałość inwestorów o zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w miejscach pobytu ludzi oraz miejscach pracy. Zrealizowane w latach
2005 - 2010 r. w Zielonej Górze obiekty poprawiły
stan zainwestowania miasta nie pogarszając warunków higieny środowiska i zdrowia mieszkańców.
Do ważniejszych inwestycji zrealizowanych
w okresie 2005–2010 należały:
• Muzyczne Centrum Wschód – Zachód przy ul. Powstańców Wielkopolskich (2005 r.),
• Centrum Zaopatrzenia Hurtowego MAKRO przy
ul. Gorzowskiej (2006 r.),
• Zakład Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim przy
ul. Zyty (2006 r.),
• Rozbudowa Hospicjum przy ul. Zyty (2006 r.),
• Modernizacja i rozbudowa budynku laboratoryjno – dydaktycznego Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej
(2006 r.),
• I, II, III zadanie inwestycyjne Cmentarza Komunalnego (w tym budynku przedpogrzebowego)
przy ul. Wrocławskiej (2006 r.),
• zakład produkcji wyrobów drewnianych Stelmet
S.A. przy ul. Gorzowskiej (2007 r.),

• Zespół Zabudowy Usług Przemysłowych „SANBUD” przy ul. Trasa Północna (2007 r.),
• Ogród Botaniczny przy ul. Botanicznej (2007 r.),
• centrum handlowe Focus Park ul. Wrocławska
(2008 r.),
• rozbudowa Palmiarni przy ul. Wrocławskiej
(2008 r.),
• hotel RUBEN przy Placu Słowiańskim (2008 r.)
• Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego przy
ul. Licealnej (2008 r.),
• Dom Seniora – Hospicjum przy ul. Prostej
(2008 r.),
• zakład produkcji betonu towarowego przy ul. Międzyrzeckiej (2008 r.),
• Zakład Produkcji Pellet STELMET S.A. przy
ul. Gorzowskiej (2008r.),
• Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego (2008 r.),
• hala produkcyjno-magazynowa CeMBe przy
ul. Gorzowskiej (2008 r.),
• Lubuski Ośrodek Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze (2009 r.),
• hala produkcji mrożonek oraz rozbudowa chłodni
składowej NORDIS w Zielonej Górze (2009 r.),
• Hotel „DANA” z częścią rekreacyjną przy ul. Wojska Polskiego (2010 r.),
• Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Sulechowskiej (2010 r.).

Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Sulechowskiej
W okresie od 1.01.2005 r. do 30.06.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej
Górze wydał 1248 opinii. Przeprowadzono 684 kontrole obiektów i wizje dotyczących obszaru miasta Zielona Góra.

Kontrola spełnienia wymagań higienicznych
i zdrowotnych w trakcie całego procesu inwestycyjnego – tj. zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji obiektów, odgrywa znaczącą, zapobiegawczą rolę
w ochronie zdrowia publicznego.
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13.9. Promocja zdrowia i oświata zdrowotna
W ramach realizacji ustawowych zadań PPIS
w Zielonej Górze inicjuje działania prozdrowotne wobec społeczności lokalnej poprzez:
• wdrażanie i koordynowanie programów edukacyjnych oraz prowadzenie akcji i kampanii,

• nagłaśnianie problematyki prozdrowotnej w lokalnych mediach,
• nadzorowanie działalności oświatowo- zdrowotnej.

Programy edukacyjne oraz akcje i kampanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień, chorób społecznych i psychicznych, nowotworów oraz propagujące zdrowy styl życia realizowane
w latach 2005 – 2010:
Ogólnopolski Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
„Czyste powietrze wokół nas” - program realizowany
od 2009 r. w przedszkolach. Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja) i Światowy Dzień Rzucania Palenia (trzeci
czwartek listopada) – w tych dniach odbywają się happeningi uliczne, apele w szkołach, konkursy szkolne
i międzyszkolne. Lokalne stacje radiowe i telewizyjne
emitują spoty o treści antytytoniowej, wypełniane są
testy dotyczące stopnia uzależnienia, ma miejsce masowe rozdawnictwo ulotek.
Profilaktyka nowotworów – sutka i szyjki macicy. W latach 2002 – 2008 realizowano program pn. „Różowa
wstążeczka”, którego celem było uświadomienie młodym kobietom konieczności obserwacji swego ciała
oraz nauka samobadania piersi. Od 2008 r. rozpoczęto realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
Raka Piersi i Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, poprzez
propagowanie badań mammograficznych i cytologicznych. Jego adresatkami są dojrzałe kobiety.
„Stres pod kontrolą” - program realizowany w latach
2005 – 2007. Jego celem było kształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia emocjonalnego. Skierowany był
do maturzystów.
„Trzymaj Formę” - program realizowany od 2007 r.
w gimnazjach i szkołach podstawowych. Celem programu jest profilaktyka wczesnej nadwagi i otyłości,
poprzez kształtowanie prozdrowotnych nawyków
u uczniów oraz pogłębienie ich wiedzy na temat znaczenia diety i aktywności fizycznej.
„Wolność oddechu - zapobiegaj astmie” – program realizowany w latach 2008–2009, adresowany do dzieci
z klas I-III szkół podstawowych i ich rodziców w celu
uświadomienia znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenia dzieciom zagrożonym możliwości
prawidłowego rozwoju i optymalnej jakości życia.
„Moje dziecko idzie do szkoły” - program realizowany od 2009 r., adresowany do rodziców, opiekunów
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i dzieci sześcioletnich. Jego celem jest ukształtowanie
prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci
oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat zdrowego stylu życia oraz czynników wpływających na zachowanie zdrowia.
Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej
– realizowany w latach 2001–2007 miał na celu propagowanie spożywania kwasu foliowego przez kobiety będące w ciąży lub ją planujące.
„Radosny Uśmiech-Radosna Przyszłość” – program
realizowany w latach 2000–2006 adresowany do
uczniów klas II szkół podstawowych, miał na celu nauczyć dzieci prawidłowego i systematycznego mycia
zębów.
Profilaktyka cukrzycy „Pomaluj życie Na NOVO” kampania trwała wiele lat, ostatnia edycja w 2007 r.
Jej celem głównym było przekonanie osób chorych
na cukrzycę i osób z ich otoczenia, że życie z chorobą
może i powinno być wartościowe.
Kampania dotycząca szkodliwości promieniowania UV2010 - działania informacyjno-edukacyjne skierowane głównie do młodzieży podjęto w związku z nasileniem się chorób wywołanych przez nadmierne
opalanie się.
Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia. Obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), która co roku określa tematykę prozdrowotną w zależności od aktualnej sytuacji zdrowotnej na
świecie. W kolejnych latach obowiązywały następujące hasła:
2006 r. - „Niech każda matka i każde dziecko
będą najważniejsi”,
2007 r. - „Inwestujemy w zdrowie, budujemy lepszą przyszłość”,
2008 r. - „ Chrońmy zdrowie przed wpływem
zmian klimatycznych”,
2009 r. - „Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale
w czasie katastrof ”.
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Programy edukacyjne oraz akcje i kampanie realizowane w ramach profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych:
Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania
zakażeniom HIV - celem programu jest przekazanie
informacji jak uniknąć zakażenia HIV oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób żyjących z HIV
i chorych na AIDS. W ramach tego programu organizowany był Światowy Dzień Walki z AIDS (1 grudnia)
oraz medialno-społeczne kampanie pod hasłami :
• w 2006 r. - „ABC zapobiegania”;
• w 2007 r. - „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma
znaczenie”;
• w 2008 r. - „Miłość, wierność, zaufanie - rodzina
razem przeciw AIDS”;
• w 2009 r. - „Wróć bez HIV” .
W ramach takich programów jak: „Zapobieganie Odrze, Śwince i Różyczce” (realizowany w latach
2000-2006); Przedszkolny Program Profilaktyki WZW
A (2005 r.); Program Profilaktyki WZW typu A w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu
(2005 r.); Żółty tydzień – WZW typu A, B i C oraz w ramach profilaktyki grypy prowadzono działania mające
na celu popularyzację szczepień ochronnych.

Społeczna kampania przeciwko meningokokom (tj. bakteriom, które mogą wywołać zapalenie opono mózgowo-rdzeniowe oraz posocznicę (sepsę) pn. „Stop meningokokom” 2007/09 – informowała o zachowaniach,
dzięki którym można uniknąć zachorowania na choroby szerzące się drogą kropelkową. Adresowana była
głównie do dzieci, młodzieży szkolnej i studentów,
którzy na co dzień przebywają w dużych skupiskach
ludzkich.
Profilaktyka bąblowicy - groźnej choroby pasożytniczej –
2007 r. – celem było poinformowanie społeczeństwa
o niebezpieczeństwach związanych ze spożywanie nie
umytych owoców leśnych.
Realizacja powyższych działań edukacyjnych,
zwłaszcza akcji i kampanii możliwa była dzięki współpracy z wieloma instytucjami, m.in. z: lokalnymi
mediami, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem
Powiatowym, Medycznym Studium Zawodowym,
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytetem Zielonogórskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, hipermarketem „Auchan”,
marketami sieci Intermarche, aptekami i kinami.

13.10. Działalność laboratoryjna
Działalność laboratoryjna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze w latach 2005-2010 obejmowała wszystkie nadzorowane
przez Państwową Inspekcję Sanitarną dziedziny, tj:
żywność, środowisko, środowisko pracy, mikrobiologię medyczną i sanitarną. Badania wykonywane były
w ramach prowadzonego przez PIS nadzoru sanitarnego oraz w ramach działalności usługowej.
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego uczestniczono w krajowych programach Urzędowej Kontroli Żywności, Monitoringu Żywności i Monitoringu
Wody w ramach Zintegrowanego Systemu Badań oraz
programu Państwowego Monitoringu Powietrza.
Badania i pomiary laboratoryjne wykonywane
były w oparciu o zwalidowane, uzgodnione z klientem
metody badań, znormalizowane lub własne procedury badawcze. W celu zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia badań w ramach Zintegrowanego Systemu Badań Żywności i Wody przeprowadzono
medernizację i remont pomieszczeń laboratoryjnych,
doposażono laboratorium w sprzęt i aparaturę badawczą do przeprowadzania badań i pomiarów oraz
przetwarzania i analizowania uzyskanych wyników.
Badania i usługi wykonywane były zgodnie z dobrą
praktyką i jakością gwarantującą ich rzetelność oraz
wysoki poziom merytoryczny.
Oddział Laboratoryjny PSSE w Zielonej Górze
wykonuje badania i pomiary wynikające z rocznych

fot. Archiwum PSSE w Zielonej Górze
planów pracy, sytuacji epidemiologicznej, badań akcyjnych na polecenie jednostki nadrzędnej, próbek
pochodzących z zatruć pokarmowych oraz skarg ludności. W latach 2005-2010 wykonywano między innymi badania:
• jakości wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wodociągowych, wody z basenów kąpielowych oraz
kąpielisk, wody powierzchniowej z rz. Obrzyca ujmowanej na potrzeby wodociągu dla miasta;
• zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w zakresie zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, formaldehydu, stężeń pyłu
PM10 oraz obecności metali ciężkich (ołowiu, kadmu, niklu i arsenu) w pyle PM10;
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• jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz
przedmiotów użytku przeznaczonych do kontaktu
z żywnością;
• na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella
uczniów i mieszkańców do pracowniczych książeczek zdrowia,
• czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi,
• kontroli skuteczności procesów sterylizacji sprzętu
i wyrobów medycznych z gabinetów stomatologicznych i kosmetycznych oraz placówek opieki zdrowotnej,
• czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w zakładach pracy.
Dodatkowo grzyboznawcy udzielali porad dla
grzybiarzy, dokonywali identyfikacji grzybów oraz
wystawiali atesty na grzyby świeże i suszone.
Pracownicy laboratorium prowadzili również
działalność edukacyjną dla młodzieży szkolnej, studentów i doktorantów oraz byli opiekunami praktyk
studenckich i staży absolwenckich.
Wysoką jakość oferowanych w Oddziale Laboratoryjnym usług gwarantuje przede wszystkim wdrożony , funkcjonujący i udokumentowany system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/
IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratorium badawczych i wzorcujących” ,
a Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego
formalnie potwierdza, że Oddział Laboratoryjny posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań podanych w zakresie akredytacji.

Rys. 13-23. Liczba akredytowanych metod badawczych
w latach 2005-2010

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 622 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny jest do 30 czerwca 2013 r. Ilość akredytowanych metod badawczych w ciągu ostatnich 5 lat
wzrosła z 36 do 121 (rys. 13-21).
Aktualny Zakres Akredytacji Nr AB 622 – wydanie 6
z dnia 3 sierpnia 2010 r. dostępny jest na stronie internetowej: http://www.pca.gov.pl/zakresy/AB %20622.pdf .
Liczbę obecnie akredytowanych metod badawczych
z każdej badanej dziedziny przedstawia rys. 13‑22.

Rys. 13-24. Liczba akredytowanych metodbadawczych w 2010 r.
Jolanta Antonik, Elżbieta Sieniawska, Liliana Gintowt,
Halina Gałuszewska-Gruszyńska, Maria Przetocka, Jan Kisiel,
Agnieszka Wiśniewska, Agnieszka Ganczar, Joanna Adamczyk,
Jolanta Fabczak, Małgorzata Kubat-Fafula
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Zielonej Górze
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(fot. P. Susek)

14. Edukacja ekologiczna
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14.1. Działalność Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (MCEE)
działa w strukturach organizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze,
w Dziale Marketingu i Edukacji Ekologicznej.
Głównym zadaniem MCEE jest realizacja programu długofalowej i permanentnej edukacji w zakresie
ochrony środowiska przed odpadami, skierowanej
do wszystkich grup społecznych, a w szczególności do
młodzieży szkolnej. Program ten jest elementem systemu gospodarki odpadami w Zielonej Górze, funkcjonującego pod nazwą „PREKO-ZG”.
Celem realizowanego programu jest kształtowanie
wśród mieszkańców Zielonej Góry i okolic poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym
otoczeniu na takim poziomie, aby aktywnie uczestniczyli w realizacji systemu „PREKO-ZG” i aby czuli się
odpowiedzialni za jego efektywność. Uczestnicy zajęć w MCEE przygotowywani są do gospodarowania
odpadami domowymi zgodnie z przyjętą w ustawie
o odpadach hierarchią postępowania z odpadami:
1.zapobieganie wytwarzania odpadów,
2.minimalizowanie ich ilości,
3.odzysk, recykling,
4.unieszkodliwianie i bezpieczne dla środowiska
składowanie niewykorzystanych, nieprzydatnych
resztek (balastu).
Realizowanie kryteriów wymienionej hierarchii
jest równoznaczne z przestrzeganiem zasad zrównoważonej konsumpcji, która polega na minimalizowaniu jej negatywnego wpływu na środowisko.

Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej
(fot. Archiwum MCEE)
Poprzez prowadzone w MCEE zajęcia, ich uczestnicy wdrażani są do następujących działań:
• promowanie modelu konsumpcji, który zapobiega
wytwarzaniu odpadów - uczestnicy zajęć, poprzez
analizę porównawczą, poznają różne sposoby postępowania w życiu codziennym, które pozwala162

ją unikać wytwarzania odpadów, w szczególności
zbędnych opakowań,
• minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów
(maksymalizowanie wykorzystania produktów poprzez świadome oszczędzanie i wydłużanie cyklu
ich „życia”), np. naprawa drobnych usterek, przekazywanie zbędnych rzeczy innym użytkownikom,
itp.
• selekcjonowanie zaspakajania potrzeb, tj. wybieranie alternatywnych produktów, które są mniej
uciążliwe dla środowiska; szczególnie dotyczy to
wyboru opakowań (np. opakowania jednorazowe
oraz wielokrotnego użytku),
• promowanie idei segregacji i recyklingu produktów, których konsument nie jest w stanie zużyć,
• uświadamianie roli wstępnego sortowania odpadów domowych jako warunku koniecznego powtórnego ich wykorzystania,
• praktyczne stosowanie segregacji odpadów.
Wymienione zadania realizowane są w Miejskim
Centrum Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze
w ramach planowanych corocznie zajęć: stałych, cyklicznych oraz niecyklicznych, poprzez zróżnicowane
i zależne od wieku uczestników formy działalności.
Działania edukacyjno-informacyjne MCEE obejmują różnorodne zajęcia. Poniżej przedstawione zostały niektóre z nich.
• „Ochrona środowiska przed odpadami” dla klas
czwartych szkół podstawowych to podstawowa
forma działalności MCEE. Zajęcia odbywają się po
dwa razy w roku ze wszystkimi uczniami.
• W czasie pierwszego spotkania – w semestrze zimowym – zajęcia prowadzone są w formie pogadanek
z wykorzystaniem różnych form: prezentacji multimedialnej, prelekcji, dyskusji, rozmów o odpadach
domowych (rodzaje, pochodzenie, skład, ilości,
sposoby segregacji i recyklingu). Uczniowie dyskutują o wpływie odpadów na środowisko, o skutkach
niewłaściwego postępowania z odpadami, a także
o korzyściach dla środowiska z powtórnego zagospodarowania odpadów.
• Drugie spotkania odbywają się w semestrze letnim.
Zajęcia mają charakter konkursów międzyklasowych na temat ochrony środowiska przed odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem różnych
sposobów wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych. Konkursy kończą się finałem międzyszkolnym, organizowanym corocznie w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska.
• Organizowane corocznie - dla uczniów gimnazjów
- seminaria z cyklu „Ekologia wokół nas”;
• Konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych (cykliczne) związane z wykorzystaniem surowców odpadowych;
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• Wiosenne akcje „Sprzątanie Miasta” (kwiecień,
z okazji Dnia Ziemi) oraz kolejnych ogólnopolskich
edycji „Sprzątania Świata” (wrzesień). Uczestniczy
w nich każdorazowo po kilka tysięcy młodzieży
z zielonogórskich szkół różnego szczebla;
• Warsztaty ekologiczne: „Ferie z ekologią”, „Wakacje z ekologią” organizowane dla uczniów szkół
podstawowych spędzających ferie i wakacje w mieście;
• Międzyszkolne konkursy zbiórki surowców wtórnych;
• Prelekcje oraz warsztaty ekologiczne dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej ze szkół różnego typu i różnych etapów edukacji (w tym także
dla przedszkolaków). W zajęciach tych uczestniczą
uczniowie z terenu Zielonej Góry i okolicznych
miejscowości, a rzadziej z miejscowości bardziej
odległych;
• Rozdawanie uczniom materiałów edukacyjnych
(tematyczne broszurki, ulotki, plany lekcji itp.),
w celu propagowania wśród ich rodzin prawidłowego, zgodnego z założeniami systemu PREKOZG, gospodarowania odpadami domowymi;
• Udostępnianie środków dydaktycznych dla nauczycieli (plakaty, ulotki informacyjne, filmy ekologiczne, publikacje, czasopisma, scenariusze lekcji

itp.) a także pomoc w realizacji w szkołach różnych
inicjatyw proekologicznych, projektów edukacyjnych i konkursów o tematyce ekologicznej;
• Organizowanie publicznych akcji edukacyjnych
(np. festyny w związku z akcją „Sprzątanie Świata”);
• Udzielanie zainteresowanym mieszkańcom miasta
informacji i rad (telefonicznie i bezpośrednio) w zakresie gospodarowania odpadami domowymi.

Konkurs „Karmnik dla ptaków z odpadów surowcowych”
(fot. Archiwum MCEE)

Efekty prowadzonego programu edukacyjnego
Osiągnięcia związane z realizacją programu edukacyjno-informacyjnego mają wymiar ekonomiczny,
ekologiczny i społeczny.
A. Efekty ekonomiczne:
• zysk ze sprzedaży surowców wtórnych,
• wydłużenie czasu eksploatacji istniejącego składowiska odpadów w Raculi.
B. Efekty ekologiczne
• wzrost efektywności segregowania odpadów wyrażony zwiększonym zapotrzebowaniem na pojemniki do segregacji oraz rosnącą ilością wysegregowanych odpadów użytkowych;
• ogólna poprawa stanu środowiska (mniej odpadów
w lasach otaczających miasto).

C. Efekty społeczne
• zrozumienie przez społeczeństwo powiązań między działalnością człowieka a stanem środowiska,
• podejmowanie przez społeczeństwo działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym
życiu (aktywny udział w organizowanych akcjach,
aktywna segregacja odpadów itp.).
Program edukacji ekologicznej realizowany w ramach systemu gospodarki odpadami „PREKO-ZG”
jest programem elastycznym i powtarzalnym. Możliwa jest jego modyfikacja i przystosowanie do warunków miejscowych w innych miastach i gminach.
Regina Doganowska
Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej
przy ZGKiM w Zielonej Górze
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14.2. Działania Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w roku 2009
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej
Górze, obok prowadzenia działalności szkoleniowej,
pełni inne funkcje, które w znaczący sposób wspierają
proces doskonalenia nauczycieli w regionie. Od kilku
lat spełnia on rolę Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej, dzięki czemu nauczyciele województwa
lubuskiego mają pełny dostęp do najnowszych informacji oraz możliwość uczestniczenia w formach doskonalenia z tego zakresu. Informacje na powyższy
temat są zamieszczane w informatorze RCEE na stronie: www.odn.zgora.pl.
Podstawowymi funkcjami i obszarami działania
ERCE są:
1.Funkcja koordynacyjna – stwarzanie możliwości
współdziałania osób i organizacji zajmujących się
edukacją ekologiczną, w tym:
• koordynowanie projektem krajowym „Czym skorupka za młodu …”,
• koordynowanie projektem krajowym „Program
EKOZESPOŁY”,
• propagowanie projektu krajowego „Błękitny
Kciuk”.
2.Funkcja informacyjna – gromadzenie i przesyłanie
informacji, tworzenie baz danych oraz opracowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych
na stronie internetowej RCEE. Na stronie www
umieszczone są przede wszystkim informacje nt.:
• programów ekologicznych:
• działań proekologicznych,
• programów edukacyjnych w zakresie:
• kształcenia przedszkolnego,
• kształcenia zintegrowanego,
• kształcenia edukacji ekologicznej na poziomie
klas:
IV-VI
szkoły
podstawowej,
I- III gimnazjum, I-III szkoły ponadgimnazjalnej.
• materiałów metodycznych dotyczących edukacji
ekologicznej
• materiałów dotyczących quizów oraz konkursów
ekologicznych w szkole podstawowej i gimnazjum.
3.Funkcja wykonawcza
a) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony
środowiska z kraju i zagranicy, m.in. współpraca
z:
• Fundacją GAP POLSKA dotycząca realizacji projektu „Program EKOZESPOŁY”;
• Gorczańskim Parkiem Narodowym dotycząca koordynowania projektem „Czym skorupka za młodu …”;
• Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Krakowie
w zakresie Programu „Błękitny Kciuk”;
• Zarządem Głównym LOP w zakresie organizacji
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;
• organizacjami ekologicznymi dotycząca wspólnych
działań proekologicznych na terenie województwa
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lubuskiego (w tym Polskim Klubem Ekologicznym
w Nowej Soli, Lubuskim Klubem Przyrodników
w Świebodzinie, Ligą Ochrony Przyrody w Zielonej Górze);
• placówkami oświatowymi województwa lubuskiego
w zakresie realizacji projektu „Program EKOZESPOŁY”.
b) powszechna edukacja ekologiczna związana z systemem oświaty:
• szkolenie nauczycieli prowadzących zajęcia programowe i pozalekcyjne w zakresie edukacji ekologicznej:
• kursy doskonalące „Nauczyciel instruktorem programu EKOZESPOŁÓW”;
• szkoleniowe rady pedagogiczne nt. „Projekty edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej i prozdrowotnej”;
• fora wymiany doświadczeń nauczycieli „XIII i XIV
Lubuskie Forum Nauczycieli Ekologów”;
• współpraca i pomoc w opracowaniu, realizacji programów oraz materiałów edukacyjnych z zakresu
edukacji ekologicznej;
• opracowanie we współpracy z placówkami oświatowymi, w ramach programu EKOZESPOŁÓW,
programów działań ekologicznych w środowisku
lokalnym;
• opiniowanie programów nauczania ekologii i edukacji prozdrowotnej oraz przedsięwzięć z zakresu
edukacji ekologicznej;
• rozwijanie różnorodnych form pozalekcyjnych
w zakresie edukacji ekologicznej;
c) organizacja konkursów i innych imprez, których
celem jest włączanie społeczeństwa lokalnego
w działania proekologiczne:
• jubileuszowa XXV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
której celem było:
• kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego oraz kulturowego,
• budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyzwalanie aktywności badawczej młodzieży
oraz inspirowanie jej do podejmowania inicjatyw
i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy
stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia
ludzi,
• popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie
przeciwdziałania degradacji i zanieczyszczenia środowiska,
• zapoznanie uczniów szkół lubuskich oraz ich opiekunów z literaturą i przepisami prawa unijnego
z dziedziny ochrony środowiska.
Olimpiada była przedsięwzięciem trzyetapowym. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej
Górze zorganizowało dwa z nich: etap szkolny oraz
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wojewódzki. Uczestnikami olimpiady organizowanej
przez RCEE byli uczniowie lubuskich szkół ponadgimnazjalnych.
Pierwszy etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
odbywał się w szkole. Polegał on na rozwiązaniu testu
przez uczniów, którzy zgłosili swój udział w olimpiadzie. Do kolejnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali przynajmniej 40 % poprawnych odpowiedzi. Do etapu podstawowego w dniu 11.01.2010 r.
przystąpiło 836 uczniów z 49 szkół lubuskich. Spośród wszystkich uczestników 55 przekroczyło limit
80 % poprawnych odpowiedzi. Zgodnie z regulaminem olimpiady do etapu wojewódzkiego zostało
zakwalifikowanych 54 uczniów z 26 lubuskich szkół
ponadgimnazjalnych.

Etap drugi - wojewódzki odbył się w dniu 17
kwietnia 2010 roku w siedzibie ODN. Składał się
z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. W części pisemnej wzięło udział 47 uczniów zakwalifikowanych
przez Komitet Wojewódzki OWE. Uczniowie reprezentowali 22 szkoły ponadgimnazjalne. W finale ustnym wybranych zostało 7 najlepszych uczniów, którzy
będą reprezentowali województwo lubuskie na etapie
centralnym.
W podsumowaniu etapu wojewódzkiego brało
udział 34 nauczycieli i opiekunów uczniów.
• udział w pracy jury Międzyszkolnego Konkursu
Świetlic Szkolnych nt. „Przygoda z liściem”;
• udział w pracy jury Międzyszkolnego Konkursu
„Żyj z przyrodą w zgodzie”;
• opracowanie i przedstawienie prelekcji na sesjach
ekologicznych z okazji Międzynarodowego Dnia
Ziemi.
Anna Jońska-Choinka
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
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Deptak zielonogórski (fot. P. Susek)

15. Zadania zrealizowane z udziałem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
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Jednym ze źródeł finansowania realizacji zadań
z zakresu ochrony środowiska na terenie Zielonej
Góry są środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zasoby finansowe Funduszu wykorzystywane są
na działalność statutową, w formie pożyczek, dotacji
i dopłat do oprocentowania kredytów komercyjnych.
Pochodzą one z opłat za korzystanie ze środowiska
oraz kar za nieprzestrzeganie norm środowiska,
oprocentowania udzielonych przez Fundusz pożyczek, a także z operacji kapitałowych prowadzonych

z wykorzystaniem czasowo wolnych środków. Fundusz udziela dofinansowania przede wszystkim na zadania inwestycyjne, realizowane w zakresie budowy
urządzeń ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków,
sieci kanalizacyjne i składowiska odpadów komunalnych), przedsięwzięć zmierzających do ograniczania
emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz gospodarki
wodnej. Fundusz współfinansuje również zadania
z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, monitoringu środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu
oraz edukacji ekologicznej.

Zadania inwestycyjne

Miasto Zielona Góra korzysta z pomocy Funduszu od wielu lat. W latach 2005-2009 Miasto korzystało ze środków Funduszu zabezpieczając finansowanie
ośmiu zadań, w formie dotacji kwotą 583 tys. zł oraz
w postaci pożyczek na łączną kwotę 12.686 tys. zł.
Środki przeznaczone były głównie (96 %) na zadania
z zakresu ochrony wód i zaopatrzenia w wodę, między innymi na inwestycję pn. „Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wojska Polskiego wraz z sieciami
towarzyszącymi w Zielonej Górze” oraz współfinansowaną ze środków unijnych, z Funduszu Spójności,
pn. „Gospodarka ściekowa Zielonej Góry i Świdnicy”.
Znaczącą część środków dotacyjnych, w omawianym
okresie, przeznaczono na sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
samochody oraz zestaw do dekontaminacji, zakupiony dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej
Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Poza udzielaniem pomocy finansowej z własnych
środków Fundusz współuczestniczy, w perspektywie
finansowej 2007-2013, w pozyskiwaniu przez beneficjentów środków unijnych. Z racji umiejscowienia
w roli instytucji pośredniczącej II stopnia w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym oraz
instytucji wdrażającej w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko, Fundusz umożliwia pozyskanie środków dotacyjnych, odpowiednio, – w ra-

mach Priorytetu III. Ochrona i zarządzanie zasobami
środowiska przyrodniczego oraz osi priorytetowych:
I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2009 roku pozytywnie zostało
ocenione zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja
systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry”, o wnioskowanej kwocie dofinansowania
15.496 tys. zł. W listopadzie 2010 roku projekt uzyskał
potwierdzenie dofinansowania. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w roku
2009 dofinansowanie uzyskały cztery zadania:
• „Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Zielonej Górze”, na kwotę 3.400 tys. zł,
• „Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”, na kwotę 6.490 tys. zł,
• „Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej
Policji w Zielonej Górze”, na kwotę 1.685 tys. zł,
• ,,Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynku ,,L” Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze”, na
kwotę 565 tys. zł.
Obecnie wszystkie zadania znajdują się w fazie
realizacji.

Panele słoneczne na budynku Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze (fot. P. Susek)

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Świadomość ekologiczna jest bardzo ważnym
sprzymierzeńcem w minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko we wszystkich obszarach
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działalności człowieka. Dlatego istotną grupę zadań
finansowanych przez Wojewódzki Fundusz stanowią przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

Zadania zrealizowane z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Większość z nich, w przeciwieństwie do działań typowo inwestycyjnych, nie przynosi natychmiastowego,
wymiernego efektu w postaci poprawy stanu środowiska, ma jednak ogromne znaczenie w długofalowym postrzeganiu i tworzeniu warunków naszego
życia w przyszłości i w tym kontekście stanowi jeden
z zasadniczych celów działania Funduszu
Wspierając procesy edukacyjne, Fundusz dofinansowuje przede wszystkim projekty o zasięgu wojewódzkim, zintegrowane programy, konkursy, konferencje i szkolenia oraz rozbudowę bazy dydaktycznej.
Wiele spośród tych projektów realizują podmioty
z obszaru Zielonej Góry. W latach 2005- 2009 na ogólną liczbę 104 umów z dziedziny edukacji ekologicznej
udzielono dofinansowania w łącznej wysokości blisko
2.096 tys. zł. Wśród beneficjentów tej pomocy z terenu Zielonej Góry wyróżniają się: Komenda Chorągwi
ZHP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej
Górze, Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej,
Zarząd Lubuskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Zarząd Wojewódzki
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W omawianym okresie Fundusz dofinansowywał
również organizację konferencji przygotowywanych

przez Uniwersytet Zielonogórski, druk wydawnictw
i folderów, o co wnioskowali między innymi Zarząd
Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze
oraz Zarząd Województwa Lubuskiego. Dotowano
także produkcję radiowych programów edukacyjnych oraz audycji telewizyjnych. Beneficjentem pomocy z terenu miasta był również Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Przytoczone przykłady potwierdzają duże znaczenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w finansowaniu ochrony środowiska w regionie. Poprzez aktywny
udział w projektach środowiskowych, między innymi
w Zielonej Górze, Fundusz realizuje misję jaką jest
działanie mające na celu poprawę warunków życia
w regionie poprzez finansowe wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych podejmowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej
państwa i celami środowiskowymi, w szczególności
tymi, które umożliwiają realizację zobowiązań traktatu akcesyjnego z Unią Europejską. Tak działał Fundusz w przeszłości, obecnie i takie są jego zamierzenia
na lata następne.
Benon Kosiarkiewicz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
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