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Wstęp

Przekazywany w ręce Czytelników raport pt. „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-
2010” stanowi kolejny element cyklicznego informowania społeczeństwa o stanie środowiska w naszym woje-
wództwie i o zmianach w nim zachodzących, a także o rozwiązanych i czekających jeszcze na rozwiązanie pro-
blemach ekologicznych. Kolejnej zmianie uległ horyzont czasowy raportu. Po dwóch raportach obejmujących 
okresy pięcioletnie (1999-2003 i 2004-2008) oraz ukazujących się w międzyczasie raportach rocznych, obecny 
raport obejmuje okres dwóch minionych lat tj. 2009 i 2010 rok. Wydaje się, że cykl 2-letni wydawania raportu, 
uzupełniany raportami 5-letnimi w większym stopniu pozwoli na śledzenie zmian zachodzących w środowisku 
oraz wyodrębnienie kształtujących się w nim tendencji. 

Podstawę do opracowania raportu stanowiły przede wszystkim wyniki badań prowadzonych przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wlkp. w ramach 
realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego. Wykorzystano 
w raporcie również dane, pozyskane z systemu statystyki publicznej oraz materiały źródłowe i opracowa-
nia wielu instytucji współpracujących z tutejszym Inspektoratem: Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Oddział we Wrocławiu. Wszystkim wymienionym Instytucjom składam niniejszym podziękowanie za owocną 
współpracę.

Serdeczne słowa podziękowania kieruję w stronę wszystkich Autorów rozdziałów raportu, autorów tabel, 
map, wykresów i fotografii oraz członków Kolegium Redakcyjnego, którzy przyczynili się do zapewnienia 
wysokiego poziomu merytorycznego raportu i nadania mu atrakcyjnej szaty graficznej.

Podziękowanie składam również Zarządowi i Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za wieloletnie wspieranie realizacji zadań monitoringowych 
oraz finansowanie kolejnych wydań raportów o stanie środowiska w województwie lubuskim.

Niniejszy raport, ukazujący się w wersji książkowej i na płytach CD, dostępny jest również na stronie domo-
wej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl, podobnie 
jak wszystkie poprzednie edycje raportów – od 1999 r.

Lubuski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska

dr inż. Zbigniew Lewicki





1. Charakterystyka województwa lubuskiego

Dom Joannitów w Sulęcinie – Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej (fot. Przemysław Susek)
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Województwo lubuskie zajmuje środkowozachodnią część Polski o powierzchni 13  988 km2 (4,8% po-
wierzchni kraju). Od północy graniczy z województwem zachodniopomorskim, od wschodu z wielkopolskim, 
od południa z dolnośląskim, a granica zachodnia jest granicą państwową z Republiką Federalną Niemiec. 

Cechą charakterystyczną województwa są dwa ośrodki władzy administracyjnej. Zielona Góra to stolica sa-
morządowa, a Gorzów Wlkp. jest siedzibą Wojewody. W skład województwa wchodzi: 12 powiatów ziemskich, 
2 powiaty grodzkie i 83 gminy. 

Województwo lubuskie zamieszkuje 1010,1 tys. mieszkańców (2,6% ludności kraju). Na 100 mężczyzn 
przypada 106 kobiet. Gęstość zaludnienia jest mała i wynosi tylko 72 osoby/km2 (średnia dla Polski to 
122 osoby/km2). Największe skupiska ludności to miasta – siedziby władz wojewódzkich: Gorzów Wlkp. – 
125,4 tys. i Zielona Góra – 117,5 tys. mieszkańców. 

Obszar województwa lubuskiego położony jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego pozaalpejskiej 
części Europy Zachodniej. Na terenie województwa wyróżnia się obszary trzech podprowincji. Największa, 
północnośrodkowa część województwa, w granicach zasięgu ostatniego zlodowacenia, zalicza się do podpro-
wincji Pojezierza Południowobałtyckiego. Wyróżniają się tu dwa rodzaje naturalnych krajobrazów: młodogla-
cjalny (pagórkowato-pojezierny, równinno-morenowy, sandrowo-pojezierny) i dolinny (tarasy z wydmami, 
zalewowe dna dolin). Południowa część województwa rozciąga się na częściach dwóch innych podprowincji: 
Niziny Środkowopolskiej i Sasko-Łużyckiej. W podprowincjach tych występują równiny denudacyjne albo 
akumulacyjne o małych nachyleniach, niezbyt liczne ale dobrze rozwinięte rzeki, piaszczyste lub żwirowe 
kemy, ozy i moreny czołowe w formie wzgórz ostańcowych. 

Ziemia Lubuska należy do regionu klimatycznego lubusko-dolnośląskiego. Klimat na północy wojewódz-
twa, w pasie pradoliny Noteci i Warty, ma charakter przejściowy, między chłodnym i dość wilgotnym regio-
nem pomorskim a cieplejszą i suchszą częścią środkową i południową regionu lubusko-dolnośląskiego. Region 
zaliczany jest do najcieplejszych w kraju – w Słubicach znajduje się tzw. „polski biegun ciepła”, gdzie notowane 
są najwyższe maksymalne temperatury w Polsce – absolutne maksimum wystąpiło 30 lipca 1994 r. i wyniosło 
39,5°C. Średnia temperatura roczna z wielolecia jest wysoka i na prawie całym obszarze województwa wynosi 
ponad 8,5°C. Średnia temperatura stycznia to ok. -1°C, a lipca – powyżej 18°C. Średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych mieści się w przedziale 550-600 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok. 40 dni w roku 
w zachodniej części regionu i ok. 50 dni w części wschodniej. Przeważają wiatry zachodnie (ponad 60%).

Pod względem geologicznym obszar województwa lubuskiego ma budowę wielopiętrową. Najstarsze i naj-
głębiej położone piętro zbudowane jest ze skał kryptozoiku, powyżej ze skał paleozoiku i mezozoiku. Nad 
nimi znajdują się utwory okresów paleogenu i neogenu, tworząc kilkusetmetrową warstwę ery kenozoiku. 
Ostatni okres geologiczny – neogen – na obszarze województwa zaznaczył się intensywnymi procesami erozji 
i sedymentacji. Wpływ na procesy morfotwórcze i zróżnicowanie miąższości osadów miały procesy erozji spo-
wodowane przede wszystkim działalnością lodowców i ich wód roztopowych. W czasie trwania ostatniej epoki 
lodowcowej lądolód skandynawski kilkakrotnie nasuwał się na obszar kraju. Ostatnie zlodowacenie Odry, 
zwane bałtyckim, miało miejsce 12-15 tysięcy lat temu. Ukształtowało ono obecną rzeźbę powierzchni ziemi 
województwa lubuskiego do linii Gubin – Lubsko – Zielona Góra – Sława. Za krajobraz na południe od tej 
linii odpowiedzialne jest wcześniejsze zlodowacenie Wisły, nazywane środkowopolskim. Nieregularne ruchy 
lądolodów spowodowały powstanie ciągów moren, wałów czołowo morenowych i stref zaburzeń glacitekto-
nicznych. 

Obszar województwa lubuskiego zasobny jest w różnorodne surowce mineralne, między innymi występują 
tu udokumentowane złoża: węgla brunatnego, ropy, gazu, rudy miedzi, torfu, kredy jeziornej, soli kamiennej, 
soli potasowej, surowców ilastych do produkcji materiałów ogniotrwałych i wyrobów kamionkowych, piasków 
szklarskich, piasków budowlanych oraz kruszyw naturalnych. 

Cały obszar województwa lubuskiego znajduje się w zlewisku Bałtyku, w środkowej części dorzecza Odry. 
Powierzchnia dorzecza Odry – do północnego krańca województwa – wynosi 108 064,8 km2 (90,9% powierzch-
ni całkowitej). Średni roczny odpływ Odry, po połączeniu z wodami Warty, wynosi 17,7 km3, co stanowi ponad 
27% całkowitego odpływu rocznego z terenu Polski. Średni przepływ z wielolecia (SSQ) wody w Odrze wy-
nosi 311 m3/s. Największe dopływy II rzędu to Warta (SSQ – 215 m3/s), Bóbr (SSQ – 54 m3/s) i Nysa Łużycka 
(SSQ – 31 m3/s), a największym ciekiem III rzędu jest dopływ Warty – Noteć (SSQ – 77,3 m3/s). Ogółem na 
terenie województwa znajduje się 418 rzek, kanałów oraz innych cieków o istotnej wielkości, o łącznej długości 
ok. 4600 km. Średnia gęstość sieci rzecznej wynosi 329 m/km2. 

Część północna województwa lubuskiego, na północ od doliny Odry, posiada stosunkowo wysoki współ-
czynnik jeziorności (stosunek powierzchni jezior do powierzchni obszaru), wynoszący 2-3%. W pozostałej czę-
ści, położonej poniżej linii ostatniego zlodowacenia, jeziorność wynosi poniżej 0,1%. Na terenie województwa 
występuje ogółem 519 jezior o łącznej powierzchni 13 009,8 ha, co stanowi 0,93% powierzchni województwa. 
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Największym jeziorem regionu jest Jezioro Sławskie o powierzchni zwierciadła wody 817,3 ha, a następne 
w kolejności to jeziora Osiek wraz z Ogardzką Odnogą (532,5 ha) i Niesłysz (486,2 ha). Najgłębszym jeziorem 
województwa, a dziesiątym w Polsce jest jezioro Ciecz (Trześniowskie) – 58,8 m. Ponad 40 m głębokości ma 
jezioro Lipie (42,0 m). Największą objętość wody magazynują jeziora: Osiek – ponad 50 mln m3, Sławskie – 
42,6 mln m3 i Ostrowiec – 36,4 mln m3. 

Zasobność w wody podziemne jest dobra w części północnej i średnia w części południowej województwa. 
Wody podziemne zaliczają się głównie do regionu Środkowopolskiego, tylko obszar południowo-wschodni na-
leży do regionu Przedsudeckiego. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią ok. 4,7% 
zasobów całego kraju. 

Województwo lubuskie jest regionem średnio uprzemysłowionym. W wyniku restrukturyzacji gospodarki 
na początku lat 90. XX wieku przemysł, zwłaszcza w branżach tradycyjnych, przestał odgrywać dominującą 
rolę. Największe ośrodki gospodarcze to: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra. Coraz więcej inwestorów przyciąga 
też utworzona w 1997 r. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z terenami inwestycyjnymi 
także w Bytomiu Odrzańskim, Czerwieńsku, Dobiegniewie, Gorzowie Wlkp., Gubinie, Kożuchowie, Lubsku, 
Międzyrzeczu, Nowej Soli, Rzepinie, Skwierzynie, Sulęcinie i Zielonej Górze. 

Produkt krajowy brutto (2008 r.) wytwarzany na terenie województwa wynosi 28 957 mln zł, co stanowi 
2,3% PKB Polski. Dochód na mieszkańca (PKB per capita 2008) wynosi 28 709 zł – 85,8% w stosunku do 
średniej krajowej. W strukturze PKB przeważają usługi (ponad 60%), w przemyśle powstaje 28,1%, w budow-
nictwie 6,5%, a w rolnictwie i leśnictwie tylko 3,6% PKB. W regionie działają przedsiębiorstwa ze wszystkich 
niemal branż, m.in.: spożywczej, drzewnej, papierniczej, metalowej, chemicznej, meblarskiej, energetycznej, 
elektronicznej i poligraficznej.

Stopa bezrobocia systematycznie spada od lat 2002-2003, kiedy to sięgała prawie 28%, do 16,2% w 2009 r. 
W strukturze zatrudnienia przodują najbardziej rozwinięte sektory lubuskiej gospodarki: przemysł i budow-
nictwo – 38,7% oraz usługi – 59%. Tylko 2,3% przypada na rolnictwo i leśnictwo.

Przez obszar województwa lubuskiego przebie-
gają ważne korytarze transportowe: Berlin –Po-
znań – Warszawa i Berlin – Olszyna – Wrocław, 
droga krajowa nr 3 Szczecin – Gorzów – Zielona 
Góra – granica czeska i droga nr 22 Kostrzyn – 
Gorzów – Gdańsk. 

Na terenie województwa funkcjonują dwa eu-
roregiony: „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz „Pro 
Europa Viadrina”, które realizują na poziomie 
regionalnym polsko-niemiecką współpracę przy-
granicznych miast i gmin. 

Województwo lubuskie posiada bardzo dobre 
warunki do rozwoju turystyki. Składają się na nie 
bogactwa naturalne, jakimi są duże kompleksy 
leśne, malownicze jeziora i rzeki oraz urozmaico-
ny krajobraz. Znajdują się tu 2 parki narodowe 
(Drawieński i „Ujście Warty)”, 59 rezerwatów 
przyrody, 8 parków krajobrazowych. Duża część 
województwa objęta jest ochroną bioróżnorodno-
ści i bogactwa przyrodniczego przez Europejską 
Sieć Ekologiczną Natura 2000. Wyznaczone są 
obszary specjalnej ochrony dzikich ptaków (12) 
i specjalne obszary ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory (64).

Województwo lubuskie, mimo że jest jednym 
z najmniejszych województw w kraju, o stosun-
kowo małym uprzemysłowieniu i największym 
w skali kraju zalesieniu (rys. I-1), nie jest pozba-
wione różnorodnych problemów ekologicznych. 
Występują tu zagrożenia naturalne związane ze 
zjawiskami meteorologicznymi i hydrologiczny-
mi takimi, jak powodzie – w szczególności w do-

Rys. I-1. Procent powierzchni gruntów leśnych (lesistość) 
w 2009 r. w powiatach woj. lubuskiego 
(źródło: dane GUS)



Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2010

10

linach rzek: Odry, Bobru, Nysy Łużyckiej, Warty i Noteci oraz susze glebowe. Powodzie opadowe i roztopo-
we związane są głównie z migracją fal powodziowych powstałych poza obszarem województwa, w górnych 
częściach zlewni rzek. Duże kompleksy leśne występujące na terenie województwa lubuskiego narażone są 
natomiast na pożary.

Źródłem presji na środowisko województwa lubuskiego jest przemysł, rolnictwo i gospodarka komunalna. 
Przemysł jest źródłem zagrożeń dla środowiska, szczególnie na terenach zurbanizowanych, ze względu na 
produkcję związaną z emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, emisją ścieków, emisją hałasu oraz wy-
twarzaniem odpadów przemysłowych. Powstawanie szkód w środowisku wiąże się także z wydobywaniem 
kopalin, zwłaszcza systemem odkrywkowym. Duże potencjalne zagrożenie hałasem i emisją spalin związane 
jest z transportem, szczególnie tranzytowym, koncentrującym się wzdłuż przebiegających przez województwo 
lubuskie dróg krajowych oraz w centrach miast, w otoczeniu gęstej zabudowy. 

Presja rolnictwa na środowisko związana jest z nawożeniem, stosowaniem środków ochrony roślin i in-
tensywnym nawadnianiem upraw, ułatwiającym migrację biogenów i innych zanieczyszczeń do wód. Istot-
nym zagrożeniem dla środowiska są też lokalizowane na terenie województwa duże fermy hodowlane trzody 
chlewnej, bydła, drobiu i zwierząt futerkowych. 

W gospodarce komunalnej zagrożeniem dla środowiska są niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne, 
niski stopień skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, dość jeszcze liczne składowiska nieodpowiadające 
wymaganiom ochrony środowiska (w tym tzw. dzikie wysypiska) oraz niska emisja zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych z gospodarstw domowych, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Ponadto, w związku 
z rozwojem turystyki i rekreacji występuje niepokojące zjawisko masowej zabudowy letniskowej w rejonach 
szczególnie atrakcyjnych jezior i obszarów przyrodniczych, nie zharmonizowanej w ramach planów zagospo-
darowania przestrzennego i bez właściwej infrastruktury technicznej chroniącej środowisko.

W celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych, na terenie województwa lubuskiego realizo-
wany jest przez gminy, przy 
wsparciu finansowym Unii 
Europejskiej, Krajowy Pro-
gram Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. Program 
zakłada objęcie systemami 
kanalizacji, przyłączonymi 
do nowoczesnych oczysz-
czalni ścieków, wszystkich 
aglomeracji powyżej 2000 
RLM (równoważnej liczby 
mieszkańców). 

Dla wszystkich wydzie-
lonych stref województwa 
lubuskiego, gdzie na pod-
stawie rocznych wyników 
badań jakości powietrza 
stwierdzono przekroczenia 
standardów zanieczyszczeń 
powietrza, są opracowy-
wane programy ochrony 
powietrza. Ich celem jest 
wskazanie powodów powstawania przekroczeń poziomów substancji w powietrzu w danej strefie i wskazanie 
rozwiązań eliminujących przyczyny zanieczyszczeń. Wdrożenie programów, przez zastosowanie odpowiednio 
dobranych do danej strefy działań naprawczych, powinno skutkować poprawą jakości powietrza.

Na podstawie map akustycznych dróg krajowych przebiegających przez województwo lubuskie, wykony-
wanych przez zarządzających drogami, przeprowadzane są obliczenia i analizy, które pozwalają na wskazanie 
miejsc i obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu samochodowego. Dla tych obszarów 
opracowywane są programy ochrony przed hałasem, których celem jest obniżenie poziomu hałasu w środo-
wisku wraz z analizą możliwych metod redukcji hałasu do poziomu wartości dopuszczalnej.

Szczegółowe cele ochrony środowiska województwa lubuskiego i sposób ich osiągnięcia zawiera, opracowa-
ny przez Zarząd Województwa w 2003 r., „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 
2003-2010”.

Ratusz w Żarach (fot. Przemysław Susek)
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W 2010 r. zakończono prace nad aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskie-
go”. Określono w nim działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości od-
padów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Plan jest zgodny z obowiązującymi aktami praw-
nymi z zakresu gospodarki odpadami oraz z „Krajowym planem gospodarki odpadami 2010”, uchwalonym 
przez Radę Ministrów. Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu 2009-2012 oraz perspektywicz-
nie okresu 2013-2020. Plan zakłada objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, 
w tym zbieraniem selektywnym wszystkich mieszkańców województwa i zmniejszenie ilości odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji, unieszkodliwianych przez składowanie. W gospodarowaniu odpadami 
powstającymi w  przemyśle założono zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku i zwięk-
szenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem.

„Strategia rozwoju województwa lubuskiego z horyzontem czasowym do roku 2020” zakłada między in-
nymi efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego województwa. Przyjmuje 
utrzymanie wysokich standardów ekologicznych, które będą wymagały rozbudzenia świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa i szerokich działań edukacyjnych upowszechniających zachowania chroniące środowisko.

Marek Demidowicz, Wojciech Konopczyński
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1. Podstawy prawne rocznej oceny jakości powietrza

Podstawą prowadzenia monitoringu jakości powietrza oraz sporządzania ocen stanu zanieczyszczenia po-
wietrza jest ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
z późn. zm.). Zgodnie z zapisami ww. ustawy wojewódzki inspektor ochrony środowiska zobowiązany jest do 
sporządzania następujących ocen wraz z klasyfikacją stref:

oceny pięcioletniej – wykonywanej raz na 5 lat (zgodnie z art. 88 ustawy Poś), –
oceny rocznej – wykonywanej corocznie (zgodnie z art. 89 ustawy Poś). –

Sposoby, metody i zakres dokonywania ocen jakości powietrza określone są w aktach wykonawczych:
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  –
w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów  –
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31),
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywa- –
nia informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1377),
założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  –
(stanowiącej transpozycję Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy), przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 
16 listopada 2010 r.

Podstawę oceny jakości powietrza w Polsce stanowią określone dla substancji, w prawie krajowym (roz-
porządzenie Ministra Środowiska z 3 marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) 
i w dyrektywach unijnych (2008/50/WE – CAFE oraz 2004/107/WE), normatywne stężenia w postaci po-
ziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia 
ludzkiego i ochronę roślin. 

Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. 
W tabelach II.1 i II.2 przedstawiono podział województwa lubuskiego na strefy ze względu na oceniane zanie-
czyszczenia i ich charakterystykę (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza obowiązujący do 2009 roku). Graficznie podział ten 
przedstawiają rysunki II-1 i II-2.

Tab. II.1. Wykaz stref województwa lubuskiego dla oceny w 2009 roku stężeń benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, 
dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu, ołowiu, kadmu, niklu i arsenu 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia strefy 
[km2]

Liczba mieszkańców 
strefy

1. miasto Gorzów Wlkp. PL.08.01.m.01 86 125 017
2. miasto Zielona Góra PL.08.02.m.01 58 114 931
3. strefa gorzowsko-strzelecka PL.08.03.z.02 2462 117 666
4. strefa nowosolsko-wschowska PL.08.04.z.02 1395 126 626
5. strefa słubicko-sulęcińska PL.08.05.z.03 3565 140 599
6. strefa zielonogórsko-

świebodzińska PL.08.06.z.03 3897 203 739

7. strefa żarsko-żagańska PL.08.07.z.02 2525 182 088

Tab. II.2. Wykaz stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń ozonu w 2009 r.

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia strefy 
[km2] Liczba mieszkańców strefy

1. województwo lubuskie PL.08.00.c.14 13988 1 010 666
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Rys. II-1. Układ stref województwa lubuskiego w 2009 r. 
dla oceny stężeń SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, 
PM10, B(a)P, Pb, As, Cd, Ni

Rys. II-2. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stęże-
nia O3 w 2009 r.

W założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw (przygotowanych w związku z transpozycją, 
do prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 
dla Europy) przyjmuje się, że od stycznia 2011 r. dla 
wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach 
jakości powietrza będzie obowiązywał nowy podział 
kraju na strefy. Ocenę za 2010 rok wykonano już w 
nowym układzie stref, które dla województwa lubu-
skiego przedstawiono w tabeli II.3, a graficznie na 
rysunku II-3.

Rys. II-3. Układ stref jakości powietrza województwa lubuskie-
go w 2010 r. 

Tab. II.3. Strefy jakości powietrza województwa lubuskiego w 2010 roku 
Lp. Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia strefy [km2] Liczba mieszkańców strefy
1. miasto Gorzów Wlkp. PL0801 86 125 383
2. miasto Zielona Góra PL0802 58 117 503
3. strefa lubuska PL0803 13 844 767 161

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza, zgodnie z art. 89 ustawy 
Prawo ochrony środowiska stanowią:

dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,  –
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji, –
poziom docelowy substancji w powietrzu, –
poziom celu długoterminowego. –

Marginesy tolerancji zostały określone w przepisach prawa polskiego (wynikających z adaptacji odpowiednich 
przepisów UE) w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu: SO2, NO2, PM10, Pb, CO i benzenu. 
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Wartość marginesu tolerancji była stopniowo (corocznie) redukowana, aż do czasu przyjętego jako data wy-
maganego osiągnięcia stężeń nie wyższych od poziomu dopuszczalnego. Wprowadzenie marginesu tolerancji 
miało na celu okresowe podniesienie poziomu stężeń, powyżej którego kraje mają obowiązek przygotowywania 
programów ochrony powietrza. W przypadku benzenu i dwutlenku azotu datą osiągnięcia poziomu dopuszczal-
nego był 2010 r. (w przypadku pozostałych wymienionych zanieczyszczeń był to rok 2005 lub 2003). Tym samym, 
w rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2010 oraz w latach następnych, zanieczyszczeniem, dla którego będzie 
uwzględniana wartość marginesu tolerancji jest pył PM2,5. 

Pod kątem ochrony zdrowia kryteriami w rocznej ocenie jakości powietrza dla SO2, NO2, CO, C6H6, pyłu 
PM10 i zawartości ołowiu Pb w pyle PM10, są poziomy dopuszczalne wymienionych substancji (tab. II.4). Dla 
As, Cd, Ni, B(a)P w pyle PM10, wartościami kryterialnymi są poziomy docelowe (tab. II.5). Dla ozonu okre-
ślono dwie wartości kryterialne: poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego (tab. II.6). 

Przepisy prawa UE dotyczące pyłu PM2,5, zawarte w tzw. Dyrektywie Cafe (2008/50/WE), w tym wartości 
kryterialne określone dla stężeń PM2,5, nie zostały jeszcze przeniesione do prawa krajowego. Podane poniżej 
informacje i kryteria przygotowano w oparciu o zapisy ww. Dyrektywy. Dla pyłu PM2,5 określono margines 
tolerancji, którego wartość stanowi 20% poziomu dopuszczalnego i który ulega stopniowemu zmniejszaniu 
od dnia 1 stycznia następnego roku, a następnie co 12 miesięcy, o równe roczne udziały procentowe. W tabeli 
II.7. przedstawiono wartości dopuszczalnego poziomu PM2,5 oraz wartości powiększone o margines toleran-
cji do roku 2014. 

Tab. II.4. Kryteria obowiązujące ze względu na ochronę zdrowia w rocznych ocenach jakości powietrza dla SO2, NO2, 
CO, C6H6, pyłu PM10 i Pb w pyle PM10 

Substancja Obszar3) Okres uśredniania 
stężeń

Dopuszczalny poziom 
w powietrzu 

[µg/m3]

Dopuszczana częstość 
przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu w roku kalendarzowym

SO2

Oz
jedna godzina 350 24 razy

24 godziny 125 3 razy

Uz
jedna godzina 350 -

24 godziny 125 -

NO2

Oz
jedna godzina 200 18 razy

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy

Uz
jedna godzina 200 -

rok kalendarzowy 35 nie dotyczy

CO
Oz

8 godzin1) 10 000 2) nie dotyczy
(określana jest wartość max)Uz 5 000 2)

C6H6

Oz
rok kalendarzowy

5 nie dotyczy
Uz 4 nie dotyczy

PM10 Oz/Uz
24 godziny 50 35 razy

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy
Pb w PM10 Oz / Uz rok kalendarzowy 0.5 nie dotyczy

1) Stężenie 8-godz., wartość średnia krocząca obliczana ze stężeń 1-godz.
2) Dobowe maksymalne średnie stężenie ośmiogodzinne określa się na podstawie ośmiogodzinnych średnich kroczących obliczanych co 

godzinę ze stężeń jednogodzinnych. Każda obliczona w ten sposób średnia ośmiogodzinna przypisana zostaje do dnia, w którym się ona 
kończy, tzn. pierwszy okres obliczeniowy dla danego dnia będzie okresem od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 1.00 dnia 
bieżącego; ostatni okres obliczeniowy dla danego dnia będzie okresem od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia (wg czasu środkowoeuropej-
skiego CET). W praktyce jest to najwyższa wartość stężenia 8-godz. spośród średnich kroczących w roku kalendarzowym.

3) Obszar zwykły (Oz) lub obszar ochrony uzdrowiskowej (Uz)

Tab. II.5. Kryteria obowiązujące ze względu na ochronę zdrowia w rocznych ocenach jakości powietrza dla As, Cd, Ni, 
B(a)P, zawartych w pyle PM10 

Zanieczyszczenie Okres uśredniania 
stężeń

Poziom docelowy 
w powietrzu 

 [ng/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania 
poziomu docelowego w roku 

kalendarzowym
Arsen As rok kalendarzowy 6 

nie dotyczy
Kadm Cd rok kalendarzowy 5 
Nikiel Ni rok kalendarzowy 20 

benzo(a)piren B(a)P rok kalendarzowy 1 
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Tab. II.6. Kryteria obowiązujące ze względu na ochronę zdrowia w rocznych ocenach jakości powietrza dla ozonu 

Obszar5) Kryterium
Okres 

uśredniania 
stężeń

Poziom docelowy i celu 
długo-terminowego dla 
O3 w powietrzu [µg/m3]

Dopuszczana liczba dni z 
przekroczeniami poziomu 

docelowego w roku 
kalendarzowym

Oz/Uz poziom docelowy 8 godzin1) 120 2) 25 dni3)

Oz/Uz poziom celu 
długoterminowego 8 godzin4) 120 4) nie dotyczy 

(określana jest wartość max)
1) Stężenie 8-godz.,  wartość średnia krocząca obliczana ze stężeń 1-godz.
2) Maksymalna średnia ośmiogodzinna w ciągu doby, spośród średnich kroczących obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzin-

nych. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla 
każdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej 
doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

3)  Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat; oznacza że 120 
µg/m3 nie może zostać przekroczone więcej niż przez 25 dni w roku kalendarzowym średnio w ciągu trzech lat. W przypadku braku 
danych pomiarowych z trzech lat, dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych co 
najmniej z jednego roku.

4) Najwyższa wartość stężenia 8-godz. spośród średnich kroczących w roku kalendarzowym.
5)  Obszar zwykły (Oz) lub obszar ochrony uzdrowiskowej (Uz).

Tab. II.7. Kryteria obowiązujące ze względu na ochronę zdrowia w rocznych ocenach jakości powietrza dla pyłu PM2,5 
(wg Dyrektywy 2008/50/WE)

Obszar2)
Okres 

uśredniania 
stężeń

Poziom
dopuszczalny 

PM2,5 
[µg/m3]

Margines 
tolerancji  

[µg/m3]
( %)

Poziom dopuszczalny PM2,5 w powietrzu
powiększony o margines tolerancji1) [µg/m3]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oz/Uz rok 
kalendarzowy 25 5

(20%) 30 29 29 28 27 26 26 25
1) Wg Guidance on air quality plans and short-term action plans under the EU Air Quality Directive 2008/50/EC  

Draft version 2, June 2010.
2)   Obszar zwykły (Oz) lub obszar ochrony uzdrowiskowej (Uz).

W odniesieniu do ochrony roślin kryterium oceny jakości powietrza dotyczącej SO2 i NOx, stanowią pozio-
my dopuszczalne tych zanieczyszczeń (tab. II.8).

Ocena jakości powietrza dla ozonu opiera się na dwóch wartościach kryterialnych: poziom docelowy oraz 
poziom celu długoterminowego (tab. II.9). 

Tab. II.8. Kryteria obowiązujące ze względu na ochronę roślin w rocznych ocenach jakości powietrza dla SO2 i NOx 

Substancja Okres uśredniania stężeń Poziom dopuszczalny substancji 
 [µg/m3]

Dwutlenek siarki SO2

rok kalendarzowy 20 
pora zimowa 

(okres od 01 X do 31 III) 20 

Tlenki azotu1)   NOx rok kalendarzowy 30 
1)  Stężenie NOx – obliczane jako suma stężeń NO[ppb]+NO2[ppb] wyrażona w postaci stężenia NO2 w µg/m3 

Tab. II.9. Kryteria obowiązujące ze względu na ochronę roślin w rocznych ocenach jakości powietrza dla ozonu (AOT40)

Obszar2) Kryterium Okres uśredniania stężeń Dopuszczalna wartość parametru 
AOT40 1) dla O3 w powietrzu 

Oz poziom docelowy okres wegetacyjny (1 V – 31 
VII) 18 000 (µg/m3)·h

Oz poziom celu 
długoterminowego

okres wegetacyjny (1 V – 31 
VII) 6 000 (µg/m3)·h

1) Normowany parametr AOT40 [(µg/m3)·h] oblicza się na podstawie stężeń 1-godz., jako sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim 
jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3, a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a 20.00 czasu 
środkowoeuropejskiego (CET), dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3. 

2) Obszar zwykły (Oz) lub obszar ochrony uzdrowiskowej (Uz).
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami - co roku dokonuje się oceny poziomu substancji w powietrzu w da-
nej strefie, a następnie klasyfikacji stref, w których poziom:

choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,1) 
choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym 2) 

powiększonym o margines tolerancji,
substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego,3) 
przekracza poziom docelowy,4) 
nie przekracza poziomu docelowego,5) 
przekracza poziom celu długoterminowego,6) 
nie przekracza poziomu celu długoterminowego.7) 

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów:
ustanowionych w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk), –
ustanowionych w celu ochrony roślin (dla terenu kraju z wyłączeniem aglomeracji i miast powyżej 100 tys.  –
mieszkańców).

Klasyfikacji dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia, dla każdego parametru znajdującego zastosowanie 
w strefie, z uwzględnieniem: 

obszarów wydzielonych (ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych), –
różnych czasów uśredniania stężeń dopuszczalnych (rok, 24 godziny, 1 godzina) dla SO – 2, NO2, i PM10 
(w przypadku kryteriów związanych z ochroną zdrowia).

Końcowym wynikiem klasyfikacji jest określenie jednej klasy – dla strefy ze względu na ochronę zdrowia i jed-
nej klasy – ze względu na ochronę roślin.

Powiązanie poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w wyniku rocznej oceny jakości powietrza, z kla-
sami stref i wymaganymi działaniami przedstawiono w tabelach II.10-II.13.

Tab. II.10. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej 
ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony poziom dopuszczalny i nie jest 
określony margines tolerancji

Klasa 
strefy

Poziom stężeń 
zanieczyszczenia Wymagane działania

A
nie przekraczający 
poziomu 
dopuszczalnego *

utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego 
oraz próba utrzymania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze 
zrównoważonym rozwojem

C powyżej poziomu 
dopuszczalnego*

określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych,
opracowanie programu ochrony powietrza (POP) w celu osiągnięcia 
odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, (jeśli 
program nie był uprzednio opracowany)
kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń 
i prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej 
do poziomów dopuszczalnych

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu

Tab. II.11. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej 
ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony poziom dopuszczalny i margines 
tolerancji*

Klasa 
strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Wymagane działania

A nie przekraczający poziomu 
dopuszczalnego

utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu −	
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej 
jakości powietrza zgodnej ze zrównoważonym 
rozwojem
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Klasa 
strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Wymagane działania

B

powyżej poziomu dopuszczalnego, 
nie przekraczający poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o 
margines tolerancji

określenie obszarów przekroczeń poziomu −	
dopuszczalnego, 
określenie przyczyn przekroczenia poziomu −	
dopuszczalnego substancji w powietrzu, podjęcie działań 
w celu zmniejszenia emisji substancji

C
powyżej poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines 
tolerancji

określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego −	
oraz poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines 
tolerancji,
opracowanie programu ochrony powietrza w celu −	
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym 
terminie

* od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Tab. II.12. Klasy stref i oczekiwane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej 
ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony poziom docelowy

Klasa 
strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Oczekiwane działania

A nie przekraczający poziomu 
docelowego* brak

C powyżej poziomu docelowego*

dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji – 
w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych 
działań technicznych i technologicznych,
opracowanie programu ochrony powietrza, w celu osiągnięcia – 
odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu, jeśli 
program taki nie był opracowany pod kątem określonej 
substancji

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu

Tab.II.13. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń ozonu  z uwzględnieniem poziomu celu 
długoterminowego

Klasa 
strefy Poziom stężeń ozonu Wymagane działania

D1 nie przekraczający poziomu celu 
długoterminowego brak

D2 powyżej poziomu celu długoterminowego dążenie do osiągnięcia poziomu celu 
długoterminowego do roku 2020

2. Charakterystyka warunków meteorologicznych w latach 2009-2010 

Poziom stężeń zanieczyszczeń występujących w powietrzu zależy w głównej mierze od ilości zanieczyszczeń 
odprowadzanych do środowiska powietrznego. Innymi, ważnymi czynnikami, które mają istotny wpływ na 
jakość powietrza, są topografia terenu oraz warunki meteorologiczne. 

Warunki meteorologiczne wpływają na procesy fizyko-chemiczne zachodzące w atmosferze oraz determi-
nują wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Są to m.in.:

pionowy rozkład temperatury, który decyduje o możliwościach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń  –
w powietrzu; w wyniku wystąpienia zjawiska inwersji, gdy temperatura powietrza rośnie wraz z wysoko-
ścią, utrudnione jest przemieszczanie się zanieczyszczeń do góry, gromadzą się one wówczas w przypo-
wierzchniowej warstwie atmosfery,
temperatura przypowierzchniowej warstwy powietrza, warunkująca w dużym stopniu ilości emitowanych  –
zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych w okresie zimowym,
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promieniowanie słoneczne, które katalizuje reakcje fotochemiczne prowadzące do przemiany związków  –
obecnych w powietrzu; w efekcie powstają tzw. zanieczyszczenia wtórne, np. ozon,
prędkość wiatru decydująca o prędkości przemieszczania się zanieczyszczeń; ogólnie przyjmuje się, że wiel- –
kość stężenia zanieczyszczeń w powietrzu jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości wiejącego wiatru,
opad atmosferyczny, który na skutek wymywania zanieczyszczeń wpływa na poprawę jakości powietrza  –
atmosferycznego. 

Charakterystykę warunków meteorologicznych w latach 2009-2010 w województwie lubuskim oparto na 
podstawie średnich wartości wybranych parametrów meteorologicznych mierzonych przez 5 stałych automa-
tycznych stacji monitoringu powietrza – w Zielonej Górze, Wschowie, Smolarach Bytnickich, Gorzowie Wlkp., 
Słubicach oraz przez 1 automatyczną stację przewoźną (semimobilną) – w Żaganiu (2009 r.) oraz w Żarach 
(2010 r.). Ww. stacje wyposażone są w panele meteorologiczne.
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rach Bytnickich w 2010 r. 

Rys. II-11. Rozkład kierunków wiatru [%] 
w Smolarach Bytnickich w  2010 r. 
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cach w 2009 r.

Rys. II-13. Rozkład kierunków wiatru [%] 
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Rys. II-14. Zmienność wartości średnich temperatury i ciśnienia w Żaga-
niu w 2009 r.

Rys. II-15. Rozkład kierunków wiatru [%] 
w Żaganiu w 2009 r.
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Rys. II-16. Zmienność wartości średnich  temperatury i ciśnienia w Ża-
rach w 2010 r.

Rys. II-17. Rozkład kierunków wiatru [%] 
w Żarach w 2010 r.

3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Emisją zanieczyszczeń do powietrza określa się wprowadzanie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub 
gazowych. Miarą wielkości emisji zanieczyszczeń jest ilość substancji wyemitowanej w jednostce czasu. 

Ze względu na pochodzenie wyróżnia się emisję antropogeniczną, wynikającą z działalności człowieka oraz emisję na-
turalną, związaną z naturalnymi procesami zachodzącymi w przyrodzie. Antropogenicznymi źródłami emisji zanieczysz-
czeń powietrza są: pozyskiwanie energii w procesach spalania surowców energetycznych (elektrownie, elektrociepłownie, 
lokalne kotłownie), zakłady przemysłowe, kopalnie złóż mineralnych, transport surowców, składowiska odpadów oraz 
motoryzacja. Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to: wybuchy wulkanów, erozja wietrzna skał, pożary, pył ko-
smiczny oraz niektóre procesy biologiczne.

Źródła emisji antropogenicznej, ze względu na ich charakter, dzielą się na:
źródła punktowe –  – głównie duże zakłady przemysłowe i energetyczne, spalarnie odpadów, 
źródła powierzchniowe (rozproszone) –  – obszary charakteryzujące się występowaniem dużej liczby małych jed-
norodnych źródeł emisji, czyli paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady rzemieślnicze, 
źródła liniowe –  – głównie arterie, węzły i skrzyżowania komunikacyjne. 

Ewidencja wielkości emisji ze źródeł punktowych w województwie lubuskim prowadzona jest przez Urząd Staty-
styczny w Zielonej Górze. Obejmuje ona zbieranie informacji o ilości emitowanych zanieczyszczeń z zakładów zalicza-
nych do szczególnie uciążliwych, tj. dużych zakładów z sektora energetyczno-przemysłowego. W 2009 r. zaliczono do 
szczególnie uciążliwych 51 lubuskich zakładów, co stanowiło ok. 3% tego rodzaju zakładów na obszarze Polski. 

Według danych Urzędu Statystycznego emisja pyłów na terenie województwa lubuskiego z zakładów zaliczanych 
do szczególnie uciążliwych wyniosła w 2009 r. 1,4 tys. Mg (ton), co stanowiło 2,2% ogólnej masy emitowanych zanie-
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czyszczeń pyłowych z obszaru Polski. Wielkość emisji gazów w województwie lubuskim w 2009 r. osiągnęła poziom 
1952,4 tys. Mg (ton), co stanowiło 1% całkowitej ilości emitowanych gazów w Polsce. 

Tabele II.14 i II.15 przedstawiają łączną ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w województwie lubu-
skim przez zakłady szczególnie uciążliwe (duże zakłady z sektora energetyczno-przemysłowego) w latach 2001-2009. 

Tab. II.14. Emisja zanieczyszczeń pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe w latach 2001-2009  
(dane Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze) 

Obszar
Emisja pyłów [tys. Mg/ rok]

2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
Woj. lubuskie 4,5 4,4 3,2 3,1 2,8 2,5 1,6 1,4 1,4

Polska 162,2 140,3 134,7 123,2 110,5 102,5 94,8 76,8 61,7
Udział % 

zakładów woj. 
lubuskiego

2,8 3,1 2,4 2,5 2,5 2,4 1,7 1,8 2,2

Tab. II.15. Emisja zanieczyszczeń gazowych przez zakłady szczególnie uciążliwe w latach 2001-2009 
(dane Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze)

Obszar
Emisja gazów [tys. Mg/ rok]

2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
Woj. lubuskie 1940,4 1519,3 1785,8 2110 2189,3 2214,9 2019,1 1842,3 1952,4

Polska 208633,6 208948,4 221320,8 213613,8 213706,2 223353,9 223269,5 216319,0 203125,6
Udział % zakładów 

woj. lubuskiego 0,9 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0

Rys. II-18. Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w latach 2001-2009 przez zakłady szczególnie uciążliwe 
w województwie lubuskim (dane Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze)
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Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie województwa jest nierównomierny. 
Największe ilości zanieczyszczeń emitowane są na obszarach powiatów gęsto zaludnionych i uprzemysłowio-
nych (miasto Zielona Góra, powiaty ziemskie – zielonogórski, żarski, żagański i międzyrzecki – ze względu 
na zanieczyszczenia pyłowe oraz miasto Gorzów Wlkp. i powiaty ziemskie – gorzowski i zielonogórski – ze 
względu na zanieczyszczenia gazowe).

Duży wpływ na jakość powietrza, szczególnie w miastach, ma tzw. emisja niska, ze źródeł takich jak: pa-
leniska 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 nawet 
do kilkudziesięciu procent – na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza 
na obszarach wiejskich. Jej oddziaływanie odzwierciedla się w sezonie grzewczym wzrostem stężeń dwutlenku 
siarki i pyłu zawieszonego.  

W miastach i w rejonach tras o dużym natężeniu ruchu coraz większy problem, ze względu na emisję za-
nieczyszczeń 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, 
i węglowodory (lotne związki organiczne LZO) oraz pyły zawierające m.in. związki: ołowiu, kadmu, niklu, 
miedzi i benzo(a)pirenu. Oddziaływanie komunikacji na środowisko wykazuje tendencję rosnącą. W ostatnich 
latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach. Na drogach obserwuje się 
również duży ruch tranzytowy. Województwo lubuskie, ze względu na swoje położenie stanowi obszar tranzy-
towy dla samochodów przekraczających granicę polsko-niemiecką, łączy również północno-zachodnią część 
Polski z południowo-zachodnią. 

Dane statystyczne:
Rocznik statystyczny województwa lubuskiego 2010, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2010 r.

Rys. II-20. Procentowy rozkład emisji pyłów do powietrza ze źródeł przemysłowych w poszczególnych powiatach wojewódz-
twa lubuskiego (wg danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze – stan na dzień 31 XII 2009 r.)
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14. Zielona Góra - 9,1%

Rys. II-21. Procentowy rozkład emisji dwutlenku siarki do powietrza ze źródeł przemysłowych w poszczególnych powiatach 
województwa lubuskiego (wg danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze – stan na dzień 31 XII 2009 r.)
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4. Wyniki pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza

Badania zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa lubuskiego prowadzone były w 2009 r. przez 
dwie instytucje: Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną, a w 2010 r. wyłącznie przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska. Badania w tym okresie wykonywano w 5 stałych automatycznych stacjach 
monitoringu powietrza (4 działające ze względu na ochronę zdrowia, 1 ze względu na ochronę roślin), na 
1 automatycznej stacji przewoźnej (semimobilnej) oraz na 14 stacjach badań manualnych (tylko w 2009 r.).

Lokalizację stacji monitoringu powietrza w latach 2009-2010 oraz zakres ich badań obrazują rysunki II-22 
– II-25. 

Rys. II-22. Lokalizacja stacji badań manualnych jakości powie-
trza w 2009 roku i ich  zakres pomiarowy

Rys. II-23. Lokalizacja stacji pomiarów automatycznych jakości 
powietrza w 2009 roku i ich zakres pomiarowy

Rys. II-24. Lokalizacja stacji badań manualnych jakości powie-
trza w 2010 roku i ich zakres pomiarowy

Rys. II-25. Lokalizacja stacji pomiarów automatycznych jakości 
powietrza w 2010 roku i ich zakres pomiarowy
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Dwutlenek siarki
Stężenia dwutlenku siarki na obszarze województwa lubuskiego kształtowały się w latach 2009 – 2010 na 

niskim poziomie. Zakres stężeń średniorocznych wahał się w 2009 r. od 0,64 µg/m3 (Zielona Góra, ul. Jasna) 
do 8,16 µg/m3 (Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza), a w 2010 r. od 5,19 µg/m3 (Słubice, ul. Wojska Polskiego) do 
7,31 µg/m3 (Żary, ul. Chopina). 

Dopuszczalny poziom stężeń (pod kątem ochrony zdrowia ludzi), zarówno 24-godzinnych (125 µg/m3), jak 
i 1-godzinnych, nie został przekroczony na żadnej ze stacji pomiarowych. 

Najwyższe stężenie dobowe i maksymalne stężenie 1-godzinne dla 2009 r. odnotowano w Żaganiu na 
ul. Przyjaciół Żołnierza (dobowe – 44,04 µg/m3, 1-godz. – 93 µg/m3), a dla 2010 r. w Żarach na ul. Chopina 
(dobowe – 67,61 µg/m3, 1-godz. – 123 µg/m3). 

W odniesieniu do kryterium ochrony roślin dopuszczalne poziomy stężeń SO2 zostały również dotrzymane 
(średnia w roku kalendarzowym na stacji ochrony roślin w Smolarach Bytnickich wyniosła w 2009 r. 1,35, 
a w 2010 r. 2,05 µg/m3, co stanowiło odpowiednio 6,75 i 10,25% normy).

Tab. II.16. Wyniki badań stężenia dwutlenku siarki w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego w latach 
2009 – 2010 (µg/m3)
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Gorzów Wlkp., ul. Kosyn. Gdyńskich 
2009 6,08 8,32 3,86 28,33 0 54 0

2010 6,45 8,54 4,42 45,96 0 72 0

Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 2009 2,02 2,92 1,17 17,50 0 - 0

Gorzów Wlkp., ul. Wróblewskiego 2009 1,32 1,78 0,88 4,90 0 - 0

Zielona Góra, ul. Krótka
2009 5,29 6,62 3,97 26,50 0 80 0

2010 7,13 9,15 5,12 43,14 0 77 0

Zielona Góra, ul. Jasna 2009 0,64 0,75 0,53 1,60 0 - -

Słubice, ul. Woj. Polskiego
2009 3,71 4,80 2,68 25,46 0 44 0

2010 5,19 7,54 2,59 38,00 0 56 0

Smolary Bytnickie*
2009 1,37 2,10 0,73 22,27 0 35 0

2010 2,05 3,50 0,60 42,69 0 50 0

Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 2009 8,16 13,00 3,17 44,04 0 93 0

Żagań, ul. Szprotawska 2009 1,00 1,11 0,91 2,83 0 - -

Żary, ul. 1 Maja 2009 0,89 0,92 0,85 1,80 0 - -

Żary, ul. Chopina 2010 7,31 11,44 3,58 67,61 0 123 0

Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego
2009 6,48 10,19 2,79 48,18 0 113 0

2010 5,59 10,23 1,71 50,61 0 82 0

Drezdenko, ul. Chrobrego 2009 4,18 4,75 3,54 11,10 0 - -

Międzyrzecz, os. Centrum 2009 2,86 3,96 1,82 13,30 0 - -

Sulęcin, ul. Lipowa 2009 1,76 1,88 1,64 4,40 0 - -

Świebodzin, ul. 1-ego Maja 2009 3,22 2,89 3,54 14,80 0 - -
* stacja pod kątem ochrony roślin
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Rys. II-26. Ilustracja wyników badań stężenia średniorocznego dwutlenku siarki w powietrzu w latach 2009–2010 
na obszarze województwa lubuskiego 
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Żary, ul. Chopina
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Świebodzin, ul. 1-go Maja
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Rys. II-27. Ilustracja wyników badań stężenia dwutlenku siarki w powietrzu w 2010 roku na obszarze województwa 
lubuskiego, z uwzględnieniem sezonu  grzewczego i pozagrzewczego
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Tlenki azotu 
Zakres stężeń średniorocznych NO2 na obszarze województwa lubuskiego w latach 2009–2010 mieścił się 

w przedziale od 9,10 µg/m3 (Drezdenko) do 20,89 µg/m3 (Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich), czyli nie 
przekraczał 50% wartości dopuszczalnej. 

Dopuszczalny poziom stężeń 1-godzinnych (200 µg/m3) nie został przekroczony w ciągu roku na żadnej ze 
stacji. Maksymalne stężenie 1-godzinne dla 2009 r. odnotowano w Żaganiu na ul. Przyjaciół Żołnierza i wynio-
sło ono 137 µg/m3, a dla 2010 r. w Gorzowie Wlkp. na ul. Kosynierów Gdyńskich – 144 µg/m3. 

W ocenie powietrza pod kątem ochrony roślin brane są pod uwagę tlenki azotu. Z badań przeprowadzo-
nych przez stację w Smolarach Bytnickich wynikało, że dopuszczalne stężenie średnioroczne nie zostało prze-
kroczone i wyniosło w 2009 r. 7,44 µg/m3 a w 2010 r. 7,86 µg/m3 (odpowiednio 24,8% i 26% normy).
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Tab. II.17. Wyniki badań stężenia dwutlenku azotu w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego w latach 
2009–2010 (µg/m3)

Lokalizacja stacji 
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Gorzów Wlkp., ul. Kosyn. 
Gdyńskich 

2009 17,51 22,62 10,01 - 98 0
2010 20,89 26,92 16,67 - 144 0

Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 2009 16,51 18,12 14,99 37,10 - -
Gorzów Wlkp., ul. Wróblewskiego 2009 11,65 14,87 8,59 38,20 - -

Zielona Góra, ul. Krótka
2009 17,91 21,14 14,69 - 132 0
2010 19,85 24,58 15,04 - 113 0

Zielona Góra, ul. Jasna 2009 13,50 14,92 12,15 25,20 - -

Słubice, ul. Woj. Polskiego
2009 12,24 17,15 7,36 - 104 0
2010 13,30 18,93 7,98 - 100 0

Smolary Bytnickie*
2009 6,64 10,51 2,72 - 63 0
2010 6,48 10,93 2,02 - 62 0

Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 2009 14,38 20,96 8,97 - 137 0
Żagań, ul. Szprotawska 2009 10,93 12,69 9,58 21,87 - -
Żary, ul. 1-go Maja   2009 10,54 10,79 10,31 26,60 - -
Żary, ul. Chopina 2010 13,35 24,94 5,25 - 142 0

Wschowa, ul. Kaz. Wielkiego
2009 19,55 19,58 19,29 - 113 0
2010 16,83 25,96 12,56 - 90 0

Drezdenko, ul. Chrobrego 2009 9,10 13,63 4,05 32,90 - -
Międzyrzecz, os. Centrum 2009 20,56 20,78 20,35 34,70 - -
Świebodzin, ul. 1-go Maja 2009 20,88 22,55 19,29 37,60 - -

* stacja pod kątem ochrony roślin

Rys. II-28. Ilustracja wyników badań stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w powietrzu w latach 2009–2010 
na obszarze województwa lubuskiego 
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Gorzów Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich



2. Powietrze

29

Pył zawieszony PM10 
Zakres stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego wahał się dla 2009 r. w przedziale od 15,7 µg/m3 (Żary, 

ul. Podchorążych) do 61,0 µg/m3 (Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich). Dla 2010 r. stężenia średnio-
roczne mieściły się w przedziale od 16,5 µg/m3 (Słubice, ul. Wojska Polskiego) do 45,7 µg/m3 (Gorzów Wlkp., 
ul. Kosynierów Gdyńskich), co oznacza że wartość dopuszczalna dla roku kalendarzowego (40 µg/m3) została 
przekroczona w Gorzowie Wlkp. w obu badanych latach. Dopuszczalny poziom stężeń 24-godzinnych pyłu 
zawieszonego (50 µg/m3) został przekroczony w latach 2009-2010 na wszystkich stacjach. Dopuszczalna ilość 
przekroczeń w ciągu roku (35 razy) nie została dotrzymana na stacjach w Gorzowie Wlkp. (ul. Kosynierów 
Gdyńskich – odpowiednio 187 i 96 razy) i we Wschowie (ul. Kazimierza Wielkiego – odpowiednio 36 i 47 
razy). 

Najwyższe stężenie dobowe odnotowano 27.01.2010 r. w Gorzowie Wlkp. Przy złych warunkach meteoro-
logicznych wyniosło ono aż 363,7 µg/m3.

Tab. II.18. Wyniki badań stężenia pyłu zawieszonegoPM10 w powietrzu w latach 2009-2010 na obszarze województwa 
lubuskiego (µg/m3)
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Gorzów Wlkp., ul. Kosyn. Gdyńskich
2009 61,0 152,5 80,8 46,8 230,8 187,0
2010 45,7 114,2 67,3 23,3 363,7 96,0

Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 2009 24,5 61,2 35,4 14,8 138,4 31,0
Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 2010 26,0 64,9 33,1 19,0 114,3 26,0

Zielona Góra, ul. Krótka
2009 28,4 71,0 37,1 22,1 87,0 32,0
2010 30,1 75,3 40,0 17,3 166,0 31,0

Zielona Góra, ul. Jasna 2009 18,6 46,4 22,8 14,3 81,1 14,0

Słubice, ul. Woj. Polskiego
2009 17,2 42,9 23,3 13,5 79,5 5,0
2010 16,5 41,2 32,7 7,3 115,4 16,0

Żary, ul. Podchorążych
2009 15,7 39,4 22,6 9,4 97,9 21,0
2010 24,7 61,7 37,1 15,1 189,0 28,0

Wschowa, ul. Kaz. Wielkiego
2009 26,6 66,4 33,9 19,0 90,5 36,0
2010 29,3 73,3 40,3 17,1 205,9 47,0

Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 2009 26,8 67,1 34,5 19,9 113,5 31,0
Żary, ul. Chopina 2010 25,6 63,9 33,8 18,1 139,4 30,0

Rys. II-29. Ilustracja wyników badań stężenia dwutlenku azotu w powietrzu w 2010 roku na obszarze województwa 
lubuskiego, z uwzględnieniem sezonu grzewczego i pozagrzewczego
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Benzen
W latach 2009–2010 na terenie województwa lubuskiego pomiary stężeń benzenu w powietrzu przepro-

wadzono jak w latach wcześniejszych na stacji automatycznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kosynierów 
Gdyńskich. Średnioroczna wartość kształtowała się na niskim poziomie i wyniosła odpowiednio w omawia-
nych latach 2,37 i 1,09 µg/m3, co stanowiło 47,5 i 21,7% normy.

Rys. II-30. Ilustracja wyników badań stężenia średniorocznego pyłu PM10 w powietrzu w latach 2009–2010 
na obszarze województwa lubuskiego 

Rys. II-31. Ilustracja wyników badań przekroczenia dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 w powietrzu 
w latach 2009 – 2010 na obszarze województwa lubuskiego 
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Rys. II-32. Ilustracja wyników badań stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2010 r na obszarze województwa lubuskiego, 
z uwzględnieniem sezonu grzewczego i pozagrzewczego
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Tab. II.19. Wyniki badań stężenia benzenu w powietrzu w latach 2009-2010 na obszarze województwa lubuskiego 
(µg/m3)
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Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 
2009 2,37 47,48 4,27 0,71 37,7

2010 1,09 21,73 2,00 0,22 22,7

Tlenek węgla
Badania tlenku węgla w latach 2009 i 2010 były prowadzone na 3 stacjach automatycznych: w Gorzowie Wlkp. 

przy ul. Kosynierów Gdyńskich, w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej, we Wschowie oraz za pomocą stacji mobil-
nej w 2009 r. z Żaganiu, a w 2010 r. w Żarach. W ich wyniku na żadnej ze stacji nie stwierdzono przekroczeń 
dopuszczalnej 8-godzinnej średniej kroczącej (10000 µg/m3). Największą jej wartość odnotowano dla 2009 r. 
w Gorzowie Wlkp. – 2887 µg/m3 (28,87% normy), a dla 2010 r. we Wschowie – 2980 µg/m3 (29,8% normy). 

Tab. II.20. Wyniki badań stężenia tlenku węgla w powietrzu w latach 2009-2010 na obszarze województwa lubuskiego 
(µg/m3)
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Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 
2009 668 2887 156 0
2010 587 639 128 0

Zielona Góra, ul. Krótka
2009 422 1377 80 0
2010 408 1830 66 0

Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 2009 606 2583 91 0
Żary, ul. Chopina 2010 534 2198 8 0

Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego
2009 559 2516 109 0
2010 595 2980 100 0

Ozon 
Pomiary stężenia ozonu troposferycznego w atmosferze były prowadzone na 3 stacjach automatycznych: w Go-

rzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich, w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej i w Smolarach Bytnickich oraz za 
pomocą stacji mobilnej w 2009 r. w Żaganiu, a w 2010 r. w Żarach. W odniesieniu do wartości normatywnej maksy-
malnej ze średnich ośmiogodzinnych spośród średnich kroczących (kryterium ochrony zdrowia ludzi) dopuszczalna 
ilość przekroczeń poziomu docelowego w ciągu roku nie została przekroczona. Jednak poziom celu długotermino-
wego nie został dotrzymany. 

Analiza wyników pod kątem ochrony roślin (stacja w Smolarach Bytnickich) wykazała wysokie stężenie tego zanie-
czyszczenia w rejonie pozamiejskim. Przekroczone zostały: poziom docelowy i poziom celu długoterminowego.

Rys. II-33. Ilustracja wyników badań stężenia tlenku węgla w powietrzu w latach 2009–2010 na obszarze województwa 
lubuskiego 
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Tab. II.21. Wyniki badań stężenia ozonu w powietrzu w latach 2009-2010 na obszarze województwa lubuskiego (µg/m3)
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Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 
2009 2 123,4

4 - -
2010 5 147,2

Zielona Góra, ul. Krótka
2009 6 128,5

8 - -
2010 8 179,0

Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 2009 0 115,0 - - -
Żary, ul. Chopina 2010 2 143,1 - - -

Smolary Bytnickie
2009 0 127,8

9 7396,0 20390
2010 2 143,7

Ołów w pyle zawieszonym PM10
Ołów w pyle zawieszonym był mierzony na czterech stacjach tła miejskiego w każdym roku i na żadnej 

z nich poziom dopuszczalnych stężeń nie został przekroczony. Zakres stężeń średniorocznych wahał się dla 
2009 r. od 0,013 µg/m3 we Wschowie (2,7% normy), do 0,020 µg/m3 w Żarach (4% normy), a dla 2010 r. od 
0,008 µg/m3 w Żarach (1,5% normy) do 0,018 µg/m3 w Gorzowie Wlkp. (3,6% normy).

Tab. II.22. Wyniki badań stężenia ołowiu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu w latach 2009-2010 na obszarze 
województwa lubuskiego (µg/m3)
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Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 2009 0,018 3,6 0,024 0,012
Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 2010 0,018 3,7 0,029 0,008

Zielona Góra, ul. Jasna 2009 0,020 3,9 0,018 0,021

Żary, ul. Podchorążych 
2009 0,020 4,0 0,018 0,021
2010 0,017 3,4 0,034 0,003

Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego
2009 0,013 2,7 0,019 0,008
2010 0,026 5,2 0,045 0,008

Żary, ul. Chopina 2010 0,008 1,5 0,012 0,002

Rys. II-34. Ilustracja wyników badań stężenia ozonu w powietrzu w latach 2009 – 2010 na obszarze województwa 
lubuskiego 
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Arsen, nikiel i kadm w pyle zawieszonym
Przeprowadzone na terenie województwa lubuskiego badania metali ciężkich zawartych w pyle zawieszo-

nym wykazały, że w latach 2009–2010 poziomy docelowe określone dla metali ciężkich w pyle zostały dotrzy-
mane. 

Tab. II.23. Wyniki badań stężenia arsenu, niklu i kadmu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu w latach 2009-2010 
na obszarze województwa lubuskiego (ng/m3)
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Gorzów Wlkp.,  ul. Borowskiego 2009

arsen

1,51 25,2 1,24 1,77

Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 2010 1,40 23,3 1,40 1,40

Zielona Góra, ul. Jasna 2009 1,01 16,8 1,37 0,64

Żary, ul. Podchorążych 
2009 0,68 11,3 1,09 0,31
2010 2,17 36,1 2,15 2,18

Wschowa, ul. Kaz. Wielkiego
2009 2,10 35,0 2,10 2,10
2010 4,21 70,2 4,92 3,51

Żary, ul. Chopina 2010 3,85 64,1 2,18 6,35

Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 2009

nikiel

6,0 30,1 5,61 6,40

Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 2010 3,1 15,5 3,53 2,69

Zielona Góra, ul. Jasna 2009 4,5 22,5 4,50 4,50

Żary, ul. Podchorążych
2009 4,5 22,5 4,50 4,50
2010 2,1 10,3 2,05 2,05

Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego
2009 0,9 4,5 0,90 0,90
2010 2,3 11,6 2,05 2,59

Żary, ul. Chopina 2010 4,2 21,1 3,13 5,83

Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 2009

kadm

2,73 54,6 2,73 2,73

Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 2010 0,32 6,3 0,53 0,10

Zielona Góra, ul. Jasna 2009 2,50 50,0 2,50 2,50

Żary, ul. Podchorążych 
2009 2,50 50,0 2,50 2,50
2010 0,70 14,0 0,70 0,70

Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego
2009 1,41 28,2 1,42 1,40
2010 0,78 15,7 0,70 0,87

Żary, ul. Chopina 2010 0,70 14,0 0,70 0,70

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym
Przeprowadzone  na terenie województwa lubuskiego badania benzo(a)pirenu zawartego w pyle wykazały, 

że w latach 2009–2010 poziom docelowy został przekroczony na każdej stacji pomiarowej. Najmniejsze prze-
kroczenie odnotowano w Gorzowie Wlkp. na ul. Piłsudskiego. 
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Tab. II.24. Wyniki badań stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu w latach 2009-2010 na 
obszarze województwa lubuskiego (ng/m3)
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Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 2010 1,58 158,1 3,15 0,16

Zielona Góra, ul. Krótka
2009 1,88 187,7 3,79 0,15
2010 1,73 172,8 2,97 0,14

Żary, ul. Podchorążych 2010 1,96 196,2 3,85 0,26

Wschowa, ul. Kaz. Wielkiego
2009 2,01 200,8 3,45 0,25
2010 2,56 255,5 5,26 0,33

Pył zawieszony PM2,5 
Badania pyłu PM2,5 prowadzone są na terenie województwa lubuskiego od 2010 r. na terenie trzech stacji 

w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i we Wschowie. Poziom dopuszczalny określony dla tego zanieczyszczenia 
został przekroczony w Zielonej Górze, jednak przekroczenie to było na tyle nieznaczne, że nie został przekro-
czony poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, który dla 2010 r. wynosi 29 µg/m3. 

Tab. II.25. Wyniki badań stężenia pyłu zawieszonegoPM2,5 w powietrzu w  2010 r. na obszarze województwa 
lubuskiego (µg/m3)
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Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 2010 18,80 75,2 25,8 12,1 101,4
Zielona Góra, ul. Krótka 2010 25,52 102,1 32,0 17,6 128,0
Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 2010 23,99 95,9 36,1 14,3 184,0

4.1. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza – klasyfikacja stref województwa lubuskiego

Aktualna roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim wykonana została na podstawie wy-
ników badań zanieczyszczeń powietrza wykonanych w 2010 r. w województwie lubuskim w oparciu o akty 
prawne przedstawione w punkcie 1 niniejszego rozdziału.

Rys. II.35. Ilustracja wyników badań stężenia pyłu PM2,5 w powietrzu w 2010 r., na obszarze województwa lubuskiego 
z uwzględnieniem sezonu grzewczego i pozagrzewczego
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Oceny poziomu stężeń zanieczyszczeń dokonuje się w strefach. Końcowym wynikiem oceny jest klasyfikacja 
stref wykonywana oddzielnie dla dwóch grup kryteriów:

ustanowionych w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk), –
ustanowionych w celu ochrony roślin (dla terenu kraju i parków narodowych). –

Klasyfikacja wykonywana jest dla każdego zanieczyszczenia i dla każdego parametru znajdującego zasto-
sowanie w strefie, z uwzględnieniem obszarów wydzielonych (np. parków narodowych) oraz różnych czasów 
uśredniania stężeń dopuszczalnych. Końcowym wynikiem klasyfikacji jest określenie jednej klasy dla strefy ze 
względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin. 

Z określeniem klasy wiążą się wymagane działania, takie jak: 
określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych, –
określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych  –
o margines tolerancji, 
opracowanie programu ochrony powietrza (POP). –

W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń występujących w powietrzu w 2010 r. na obszarze województwa 
lubuskiego, dokonanej pod kątem ochrony zdrowia, wszystkie strefy zaliczono do klasy C, ze względu na 
przekroczenia dotyczące dopuszczalnych i docelowych stężeń substancji w powietrzu. W strefie – miasto 
Gorzów Wlkp. stwierdzono występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości przekroczeń dopuszczal-
nego, średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz przekroczenie jego dopuszczalnej wartości 
średniorocznej, a także średniorocznej wartości docelowej benzo(a)pirenu. W strefie – miasto Zielona Góra 
stwierdzono przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W strefie lubuskiej 
stwierdzono występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości przekroczeń dopuszczalnego, średniodo-
bowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego 
benzo(a)pirenu.

Na obszarze strefy lubuskiej, stwierdzono przekroczenie poziomu celu długoterminowego, określonego 
w odniesieniu do stężenia ozonu (8 godz. średnia krocząca).

W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2010 r. na obszarze strefy lubuskiej, 
dokonanej pod kątem ochrony roślin, stwierdzono stężenia ozonu (wskaźnika AOT40) przekraczające poziom 
docelowy i 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.

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dla wszystkich stref, w których stwierdzono prze-
kroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych (strefy w klasie C) należy opracować programy ochrony 
powietrza, mające na celu osiągnięcie ww. poziomów substancji w powietrzu. Programy ochrony powietrza, 
zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, wykonywane są przez właściwego marszałka w termi-
nie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomu substancji w powietrzu i klasyfikacji stref. Mar-
szałek po zasięgnięciu opinii właściwych starostów określa program, w drodze rozporządzenia.

Celem programu ochrony powietrza jest opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomów rozpa-
trywanych stężeń substancji w powietrzu, co najmniej do poziomu dopuszczalnego i stabilnego utrzymania 
ich na takim poziomie. 

Należy dodać, że wyniki oceny stężeń zanieczyszczeń powietrza występujących w strefach województwa lu-
buskiego w 2010 r. stanowią potwierdzenie konieczności wdrożenia działań naprawczych, określonych w pro-
gramach ochrony powietrza opracowanych przez:

Wojewodę Lubuskiego w 2007 r. dla strefy m. Gorzów Wlkp. – w odniesieniu do pyłu zawieszonego  –
PM10,
Marszałka Województwa Lubuskiego w 2009 r. dla strefy m. Zielona Góra – w odniesieniu do  –
benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10,
Marszałka Województwa Lubuskiego w 2010 r. dla strefy nowosolsko-wschowskiej – w odniesieniu do pyłu  –
zawieszonego PM10 i zawartego w nim benzo(a)pirenu.

Tabele II.26-II.29 i mapy II-36-II-38 przedstawiają końcowe zestawienie oceny rocznej wykonanej dla wo-
jewództwa lubuskiego w 2010 roku. Roczna ocena za rok 2009 dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ: 
www.zgora.pios.gov.pl.
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Tab. II.26. Wynikowe klasy stref jakości powietrza w województwie lubuskim dla poszczególnych zanieczyszczeń 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Nazwa 
strefy Kod strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń  dla obszaru całej strefy

Klasa 
ogólna 
strefy

Działania 
wynikające 

z klasyfikacjiSO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP PM2,5

miasto 
Gorzów 
Wlkp.

PL0801 A A C A A A A A A A C A C POP*

miasto 
Zielona 
Góra

PL0802 A A A A A A A A A A C B C POP*

strefa 
lubuska PL0803 A A C A A A A A A A C A C POP*

*- program ochrony powietrza

Tab. II.27. Wynikowe klasy stref w województwie lubuskim dla poszczególnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów ustanowio-
nych w celu ochrony roślin 

Nazwa 
strefy Kod strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy

Klasa 
ogólna 
strefy

Działania 
wynikające 

z klasyfikacji
SO2 NOx O3

1)

strefa 
lubuska PL0803 A A C C POP*

1) wg poziomu docelowego
* program ochrony powietrza

Rys. II-36. Klasyfikacja wynikowa stref w województwie lubuskim 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 
zdrowia – 2010 r.

Rys. II-37. Klasyfikacja wynikowa stref w województwie 
lubuskim z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w celu ochrony roślin – 2010 r.
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Tab. II.28. Lista stref zaliczonych do klasy C (zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza) ze względu na 
ochronę zdrowia i obszary przekroczeń  normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych)

Lp. Nazwa
strefy

Kod 
strefy

Kryterium 
stanowiące 

podstawę do 
zakwalifikowania 

strefy do klasy C - 
zanieczyszczenie, 
czas uśredniania 

stężeń

Typ 
obszaru1)

Obszary przekroczeń

miasto,
gmina, 

dzielnica

obszar 
w km2

liczba 
mieszkańców 

w tys.

nr mapy 
i nr 

obszaru

1
miasto 

Gorzów 
Wlkp.

PL0801 PM102)- rok, 24 
godz. Oz

Gorzów 
Wlkp., 

Śródmieście
4 38 600 Rys. II-38, 

ob.1

2
miasto 

Gorzów 
Wlkp.

PL0801 BaP - rok Oz
Gorzów 
Wlkp. 86 125 383 Rys. II-38, 

ob.2

3
miasto 
Zielona 
Góra

PL0802 BaP3) - rok Oz
Zielona 
Góra, 58 117 503 Rys. II-38, 

ob.3

4 strefa 
lubuska PL0803 PM103)-  24 godz. Oz Wschowa 8 14 389 Rys. II-38, 

ob.4

5 strefa 
lubuska PL0803 BaP3) - rok Oz Wschowa 8 14 389 Rys. II-38, 

ob.4

6 strefa 
lubuska PL0803 BaP - rok Oz Żary 33 38 719 Rys. II-38, 

ob.5
* obszar zwykły (Oz)

Tab. II.29. Lista stref zaliczonych do klasy C (ochrona roślin) i obszary przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń 
(poziomów dopuszczalnych lub docelowych)

Lp. Nazwa strefy Kod strefy

Obszary przekroczeń
zanieczyszczenie, 
czas uśredniania 

stężeń
gmina obszar 

w km2
nr mapy 

i nr obszaru

1 strefa lubuska PL0803 ozon- AOT40  gm. 
Bytnica 209 Rys. II-38, 

ob.6

Żagań

Żary

Świebodzin

Słubice

Sulęcin Międzyrzecz

Strzelce Krajeńskie

Krosno Odrz.

Nowa Sól Wschowa

Strefa lubuska

Zielona Góra

Gorzów Wlkp.

województwo dolnośląskie

województwo zachodniopomorskie

w
o
je
w
ó
d
z
tw

o
w
ie
lk
o
p
o
ls
k
ie

R
E
P
U
B
L
IK
A
F
E
D
E
R
A
L
N
A
N
IE
M
IE
C Legenda

obszary
przekroczeń

ob.6

ob.3

ob.5

ob.4

ob.2

ob.1

Rys. II-38. Mapa obszarów przekroczeń wartości dopuszczal-
nych i docelowych ustanowionych w celu ochrony zdrowia 
i roślin zgodnie z tabelami II.28 i II.29.
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5. Chemizm opadów atmosferycznych 

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża na obsza-
rze województwa lubuskiego prowadzone są przez wrocławski Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – jako jeden z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Ma to na celu określenie 
w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu 
czasowym i przestrzennym. Poprzez systematyczne badanie składu fizykochemicznego opadów oraz równo-
ległe obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych monitoring ten dostarcza informacji o obciążeniu 
obszarów leśnych, gleb i wód powierzchniowych związkami zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężki-
mi deponowanymi wraz z opadami z powietrza. Informuje on o zmienności powierzchniowego obciążenia 
z uwzględnieniem wpływu warunków meteorologicznych. Tworzy podstawy do analiz istniejącego stanu i ten-
dencji przemian zachodzących w środowisku. 

Do końca lutego 2010 r. sieć pomiarowo-kontrolna monitoringu w kraju składała się z 25 stacji badawczych 
chemizmu opadów, a od marca 2010 r. – 23 (stacje synoptyczne IMGW), przy czym w województwie lubuskim 
badania prowadzone są na 2 stacjach zlokalizowanych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. oraz ze 162 poste-
runków pomiaru wysokości opadu, reprezentujących średnie pole opadowe dla obszaru Polski (w tym 10 na 
obszarze województwa lubuskiego). 

Opad atmosferyczny mokry zbierany jest na stacjach badawczych monitoringu  w sposób ciągły. Analiza 
składu chemicznego zebranego opadu prowadzona jest w cyklach miesięcznych. Równolegle z poborem pró-
bek opadu prowadzone są pomiary i obserwacje: wysokości i rodzaju opadu, kierunku i prędkości wiatru oraz 
temperatury powietrza. Miesięczne próbki opadów analizowane są pod kątem zawartych w nich związków 
kwasotwórczych, biogennych i metali (w tym metali ciężkich), tj. chlorków, siarczanów, azotynów i azotanów, 
azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, żelaza, 
ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu. Kontrolowany jest też odczyn (pH) opadów oraz przewodność 
elektrolityczna właściwa. Na posterunkach opadowych dokonuje się tylko pomiaru wysokości opadów. W wo-
jewództwie lubuskim analizy fizykochemiczne opadów wykonuje, posiadające akredytację PCA, laboratorium 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. 

Miesięczne sumy opadów na stacjach monitoringowych kształtowały się następująco: 
• w 2009 r.: 

w Zielonej Górze od 10,2 mm (w sierpniu) do 92,9 mm (w maju),  –
w Gorzowie Wielkopolskim od 15,6 mm (w kwietniu) do 89,0 mm (w czerwcu);  –

• w 2010 r.:
w Zielonej Górze od 9,9 mm (w październiku) do 123,3 mm (w listopadzie),  –
w Gorzowie Wielkopolskim od 2,2 mm (w czerwcu) do 139,9 mm (w sierpniu).  –

Średnioroczna suma opadów dla województwa lubuskiego w 2009 r. wyniosła 643,1 mm i była niższa wzglę-
dem 2010 r., w którym wyniosła 782,2 mm. 

Zmalał wniesiony wraz z opadami w 2010 r. ładunek siarczanów, w porównaniu do średniego z lat 1999-
2009, o 3,8%, chlorków – o 18,0%, magnezu – o 4,4%, cynku – o 12,1%, żelaza – o 14,6%, ołowiu – o 40,9%, 
niklu – o 19,2% i jonów wodorowych – o 43,7%. Na poziomie wartości średniej kształtował się ładunek fosfo-
ru ogólnego, zanotowano natomiast wzrost obciążenia azotynami i azotanami o 6,8%, azotem amonowym – 
o 9,0%, azotem ogólnym – o 5,3%, sodem – o 12,9%, potasem – o 4,0%, wapniem – o 4,7%, miedzią – o 33,8%, 
kadmem – o 66,3%, chromem – o 18,5% i manganem – o 30,4%. 

Wielkości wprowadzonych w 2010 r. substancji maleją zgodnie z szeregiem:
SO4

-2 > Nog > Cl- > NNH4
+ > Ca > NNO2

-
+NO3

- > Na > K > Mg > Pog > Zn > Fe > Mn > Cu > H+ > Pb > 
Ni > Cr > Cd (2010 r.) 

Największym ładunkiem badanych substancji w województwie lubuskim w latach 2009-2010 został obciążony 
powiat żarski (odpowiednio 47,7 kg/ha i 56,1 kg/ha) z najwyższymi dla roku 2010 ładunkami siarczanów, chlor-
ków, azotynów i azotanów, azotu amonowego, azotu ogólnego, sodu, potasu, wapnia, cynku, żelaza i niklu.  

Najmniejsze obciążenie powierzchniowe w 2009 r. wystąpiło w powiatach – świebodzińskim (38,0 kg/ha) 
i powiecie Gorzów Wielkopolski (38,5 kg/ha). W 2010 r. najmniejsze obciążenie odnotowano w powiecie Zie-
lona Góra i wyniosło ono 38,6 kg/ha, z najniższym obciążeniem ładunkami siarczanów, chlorków, azotynów 
i azotanów, sodu, potasu, wapnia, magnezu, kadmu i niklu.

Ocena wyników badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń 
do podłoża, prowadzonych w sposób ciągły wykazała, że depozycja roczna analizowanych substancji wpro-
wadzonych wraz z opadami na obszar województwa lubuskiego w 2010 r., dla większości składników kształto-
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wała się na poziomie średniej z wielolecia 1999-2009, przy średniorocznej sumie wysokości opadów wyższej 
o 34,1%. 

Obciążenie powierzchniowe obszaru województwa lubuskiego substancjami wniesionymi przez opady at-
mosferyczne w latach 2009-2010 z podziałem na wielkości ładunków jednostkowych i całkowitych przedstawia 
tabela II.30. 

Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy badanych substancji zdeponowany na obszar województwa lu-
buskiego w latach 2009-2010 wyniósł odpowiednio 43,5 kg/ha i 48,2 kg/ha i był mniejszy niż średni dla całego 
obszaru Polski o 14,0% i 15,3%. W 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost rocznego obciążenia 
o 10,8%, przy średniorocznej sumie wysokości opadów wyższej o 139,1 mm.

Rysunki od II-39 do II-50 obrazują zmienność powierzchniowego obciążenia siarczanami, azotynami i azo-
tanami, jonem wodorowym, azotem ogólnym, fosforem ogólnym, sodem, potasem, manganem oraz są przy-
kładami zmienności w obciążeniach metalami ciężkimi: miedzią, ołowiem i kadmem. Na rysunkach wielkości 
wprowadzonych ładunków jednostkowych na poszczególne tereny charakteryzują odpowiednie kolory, zgod-
nie z zamieszczoną legendą. 

Zinterpretowane w graficznej formie wyniki badań potwierdzają duże zróżnicowanie w wielkościach wpro-
wadzanych ładunków zanieczyszczeń na poszczególne tereny, jak też wskazują miejsca o największym zanie-
czyszczeniu. 

W latach 2009–2010 w stacjach monitoringowych w województwie lubuskim dokonano łącznie 477 pomia-
rów dobowych wartości pH próbek opadów w celu oceny stopnia zakwaszenia wód opadowych. Wartości pH 
mieściły się w zakresie od 3,73 do 7,24, w tym: w Zielonej Górze od 3,73 do 6,96, a w Gorzowie Wielkopolskim 
od 4,17 do 7,24. Średnia roczna ważona pH w latach 2009-2010 w Zielonej Górze wyniosła odpowiednio 4,94 
i 4,89, natomiast w Gorzowie Wielkopolskim 5,34 i 5,19. W 2009 r. w przypadku 59%, a w 2010 r. 53% próbek 
stwierdzono „kwaśne deszcze” – opady o wartości pH poniżej 5,6, oznaczającej naturalny stopień zakwasze-
nia wód opadowych, wskazując na zawartość w nich mocnych kwasów mineralnych. W porównaniu z 2009 
rokiem stwierdzono spadek ilości „kwaśnych deszczy” o 6%, a w wieloleciu 2001–2010 ich ilość kształtowała 
się na poziomie 58%.

Wprowadzany depozyt zanieczyszczeń atmosferycznych na obszar województwa lubuskiego, jaki został za-
obserwowany w wieloleciu 1999–2010, stanowi znaczące źródło zanieczyszczeń oddziałujących na stan środo-
wiska naturalnego tego regionu. 

Tab. II.30. Obciążenie powierzchniowe obszaru województwa lubuskiego substancjami wniesionymi przez opady atmosfe-
ryczne w latach 2009-2010

Lp. Wskaźniki
Ładunki jednostkowe i całkowite

                  2009 r.                  2010 r.
kg/ha*rok ton/rok kg/ha*rok ton/rok

1 Siarczany [SO4
-2] 13,35 18669 15,53 21717

2 Chlorki [Cl-] 5,44 7607 5,64 7887
3 Azotyny + azotany [NNO2

- + NO3
-] 3,42 4783 3,77 5272

4 Azot amonowy [NNH4
+] 5,15 7202 5,55 7761

5 Azot ogólny [Nog.] 13,05 18249 14,08 19689
6 Fosfor ogólny [Pog.] 0,204 285,3 0,297 415,3
7 Sód [Na] 3,12 4363 3,85 5384
8 Potas [K] 2,25 3146 2,09 2923
9 Wapń [Ca] 4,89 6838 5,17 7230
10 Magnez [Mg] 0,60 839 0,86 1203
11 Cynk [Zn] 0,206 288,1 0,282 394,3
12 Miedź [Cu] 0,0552 77,2 0,0621 86,8
13 Żelazo [Fe] 0,224 313,2 0,181 253,1
14 Ołów [Pb] 0,0097 13,56 0,0120 16,78
15 Kadm [Cd] 0,00119 1,664 0,00296 4,139
16 Nikiel [Ni] 0,0068 9,51 0,0063 8,81
17 Chrom [Cr] 0,0027 3,776 0,0032 4,475
18 Mangan [Mn] 0,0483 67,54 0,0729 101,94
19 Jon wodorowy [H+] 0,0473 66,14 0,0413 57,75
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Rys. II-39. Przestrzenny rozkład ładunków siarczanów 
wniesionych przez opady atmosferyczne w 2010 r. 
na obszar poszczególnych powiatów woj. lubuskiego 
(ładunek jednostkowy w kg SO4

-2/ha/rok)

Rys. II-40. Przestrzenny rozkład ładunków azotanów 
i azotynów wniesionych przez opady atmosferyczne 
w 2010 r. na obszar poszczególnych powiatów woj. 
lubuskiego (ładunek jednostkowy w kg N/ha/rok)

Rys. II-41. Przestrzenny rozkład ładunków jonu wodo-
rowego wniesionych przez opady atmosferyczne 
w 2010 r. na obszar poszczególnych powiatów woj. 
lubuskiego (ładunek jednostkowy w kg H+/ha/rok)

Rys. II-42. Przestrzenny rozkład ładunków azotu ogólnego 
wniesionych przez opady atmosferyczne w 2010 r. 
na obszar poszczególnych powiatów woj. lubuskiego 
(ładunek jednostkowy w kg N/ha/rok)
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Rys. II-43. Przestrzenny rozkład ładunków fosforu ogólne-
go wniesionych przez opady atmosferyczne w 2010 r. 
na obszar poszczególnych powiatów woj. lubuskiego 
(ładunek jednostkowy w kg P/ha/rok)

Rys. II-44. Przestrzenny rozkład ładunków sodu wniesio-
nych przez opady atmosferyczne w 2010 r. na obszar 
poszczególnych powiatów woj. lubuskiego (ładunek 
jednostkowy w kg Na/ha/rok)

Rys. II-45. Przestrzenny rozkład ładunków potasu wniesio-
nych przez opady atmosferyczne w 2010 r. na obszar 
poszczególnych powiatów woj. lubuskiego (ładunek 
jednostkowy w kg K/ha/rok).

Rys. II-46. Przestrzenny rozkład ładunków miedzi wniesio-
nych przez opady atmosferyczne w 2010 r. na obszar 
poszczególnych powiatów woj. lubuskiego (ładunek 
jednostkowy w kg Cu/ha/rok). 
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Rys. II-47. Przestrzenny rozkład ładunków ołowiu wnie-
sionych przez opady atmosferyczne w 2010 r. na 
obszar poszczególnych powiatów woj. lubuskiego 
(ładunek jednostkowy w kg Pb/ha/rok)

Rys. II-48. Przestrzenny rozkład ładunków kadmu wnie-
sionych przez opady atmosferyczne w 2010 r. na 
obszar poszczególnych powiatów woj. lubuskiego 
(ładunek jednostkowy w kg Cd/ha/rok)

Rys. II-49. Przestrzenny rozkład ładunków manganu 
wniesionych przez opady atmosferyczne w 2010 r. 
na obszar poszczególnych powiatów woj. lubuskiego 
(ładunek jednostkowy w kg Mn/ha/rok)
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Informacja przygotowana została na podstawie opracowania „Wyniki badań monitoringowych w wojewódz-
twie lubuskim w 2009 r.” oraz analogicznego opracowania dla roku 2010, wykonanych przez Instytut Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Rys. II-50. Przestrzenny rozkład ładunków niklu wniesio-
nych przez opady atmosferyczne w 2010 r. na obszar 
poszczególnych powiatów woj. lubuskiego (ładunek 
jednostkowy w kg Ni/ha/rok)
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6. Główne problemy ochrony powietrza w województwie

Pomiary imisji przeprowadzone w 2010 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zie-
lonej Górze podobnie jak w latach ubiegłych wykazały, iż wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz 
benzo(a)pirenu w nim zawartego są jednymi z głównych problemów w zakresie zanieczyszczenia powietrza 
w Lubuskiem.

Na obszarze wszystkich stref województwa stwierdzono wystąpienie wartości średniorocznych dla 
benzo(a)pirenu przekraczające wartości stężeń docelowych, potwierdzające konieczność wdrożenia nowych 
i kontynuacji już opracowanych programów ochrony powietrza. 

W dwóch strefach województwa – strefa miasto Gorzów Wlkp. oraz strefa lubuska – stwierdzono ponadnor-
matywną liczbę przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10, z tym, 
że w strefie m. Gorzów Wlkp. przekroczone zostało także jego dopuszczalne stężenie średnioroczne. 

Wykonywane oceny roczne potwierdzają, iż zasadnym jest dalsze wykonywanie pomiarów pyłu zawieszo-
nego (optymalnie – z wykorzystaniem referencyjnej metody wagowej) – dla monitorowania kształtowania się 
stężeń tego zanieczyszczenia w powietrzu i określenia efektów podejmowanych działań naprawczych, wynika-
jących z opracowanych programów ochrony powietrza.

Podobnie jak w ubiegłych latach wartości średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu przekraczające określone 
wartości stężeń docelowych, potwierdzają konieczność wdrożenia opracowanych programów ochrony powie-
trza, na obszarze strefy m. Zielona Góra i obszaru Wschowy oraz opracowania programu dla strefy miasto 
Gorzów Wlkp. i miejscowości Żary położonej w strefie lubuskiej . 

Przekroczony został poziom celu długoterminowego zawartości ozonu w powietrzu określony ze względu 
na ochronę zdrowia ludzi, którego termin osiągnięcia wyznaczono na 2020 rok. 

Po raz pierwszy w rocznej ocenie jakości powietrza wykonanej dla 2010 roku oceniany był poziom pyłu 
zawieszonego PM2,5. Tylko w strefie m. Zielona Góra poziom dopuszczalny nie został dotrzymany, jednak 
nie przekroczył wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji wyznaczony na 2010 r. W takim 
przypadku należy określić obszar przekroczenia i jego przyczynę oraz podjąć działania zmniejszające emisję 
tego zanieczyszczenia.   

Ze względu na ochronę roślin stwierdzono stężenia ozonu (wskaźnik AOT40) przekraczające poziom do-
celowy i poziom celu długoterminowego na obszarze strefy lubuskiej. Na tej podstawie strefę tą wskazano do 
opracowania programu ochrony powietrza. 

Podstawowym problemem powodującym przekroczenia w miastach standardów jakości powietrza jest 
emisja zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych (tzw. emisja niska). To właśnie ta emisja jest 
odpowiedzialna w największym stopniu za występowanie przekroczeń stężeń dopuszczalnych. W szczególności 
problemem są piece o niskiej sprawności w zabudowie wielorodzinnej zlokalizowanej w centrum miast oraz 
indywidualne ogrzewanie centralne w domkach wielo- i jednorodzinnych. Mimo, iż w niektórych miastach 
województwa lubuskiego występuje pewien odsetek budynków ogrzewanych gazem, to obserwowany jest 
także powrót do stosowania paliw stałych, a niejednokrotnie dochodzi do spalania odpadów. Metodą zm-
niejszenia emisji zanieczyszczeń wskazaną we wszystkich stworzonych programach powietrza, jest likwidacja 
indywidualnego ogrzewania poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej, tam gdzie jest to możliwe oraz stoso-
wanie paliw gazowych lub alternatywnych źródeł ogrzewania. 

Paula Czarniecka, Michał Kurzaj
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Jezioro Sławskie (fot. Przemysław Susek)
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1. Pobór i zużycie wody oraz ilość odprowadzanych ścieków

Jakość wód na terenie województwa lubuskiego jest wynikiem presji związanej z poborem wody, odprowadzaniem do 
wód ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z dopływem zanieczyszczeń z tzw. źródeł przestrzennych. Ze względu 
na tranzytowe i przygraniczne położenie znaczący wpływ na jakość wód na terenie województwa lubuskiego wywierają 
różnego rodzaju źródła zanieczyszczeń usytuowane na terenie województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, 
śląskiego, a także Czech i Niemiec. 

W ostatnich 20 latach nastąpiło zmniejszenie presji przemysłowych źródeł zanieczyszczeń – wskutek restrukturyzacji 
przemysłu oraz w związku z ograniczeniem ilości ścieków nieoczyszczanych wprowadzanych do wód z tych źródeł. Ogra-
niczono także presję ścieków komunalnych, poprzez budowę nowoczesnych, wysokosprawnych oczyszczalni ścieków oraz 
modernizację oczyszczalni istniejących. W efekcie – nastąpił wzrost znaczenia presji zanieczyszczeń, których źródła zlokali-
zowane są na terenach wiejskich. Bardzo istotne, szczególnie dla jakości wód mniejszych rzek i cieków, są występujące na 
tych terenach dysproporcje pomiędzy wyposażeniem miejscowości w systemy wodociągowe i kanalizacyjne (rys. III-1). 

W roku 2009 pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności w woj. lubuskim wynosił 104 hm3. W ogólnym poborze 
wód 50% stanowiły potrzeby wodociągowe. Do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów 
rybnych wykorzystano 38,4%, natomiast 11,5% poboru ogółem służyło do celów produkcyjnych. 

W 2009 r. 89,2% ludności korzystało z sieci wodociągowej, przy czym 95,7% w miastach, natomiast 78,0% na wsiach. 
Najmniej korzystających z sieci wodociągowej w województwie było w powiatach: gorzowskim, krośnieńskim oraz strze-
lecko-drezdeneckim (81-82,8% – rys. III-2). Z sieci kanalizacyjnej korzystało 62,8% ludności, przy czym 86,9% w miastach, 
natomiast tylko 20,6% na wsiach. Najsłabiej rozwiniętą siecią kanalizacyjną cechują się powiaty: żarski, zielonogórski oraz 
gorzowski (42,9-50,2% – rys. III-3).

Rys. III-1. Odsetek korzystających z instalacji wod-kan. w latach 2002–2009 w odniesieniu do ogółu ludności w woj. 
lubuskim (źródło: GUS)
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Ilość powstających ścieków komunalnych i przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi wyno-
siła w 2009 r. ogółem 35,3 hm3, z czego 98,6% stanowiły ścieki wymagające oczyszczenia. Spośród wszystkich 
ścieków wymagających oczyszczania 4,3% pozostały nieoczyszczone (rys. III-4). Najgorzej pod tym względem 
przedstawia się sytuacja w powiatach nowosolskim, świebodzińskim oraz żagańskim, gdzie prawie 30% ście-
ków pozostało nieoczyszczonych (rys. III-6).

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2009 roku wynosiła 67,4% w odniesieniu do ogółu 
ludności, przy czym obserwuje się tu duże dysproporcje między miastami i wsiami oraz zróżnicowanie pomię-
dzy poszczególnymi powiatami. W miastach 92,21% ścieków odprowadzanych jest do oczyszczalni, natomiast 
na wsiach tylko 23,97% (rys. III-5). Obok powiatów, które prawie w 100% oczyszczają ścieki, występują rów-
nież takie, gdzie ponad 50% ludności nie odprowadza ścieków do oczyszczalni (powiaty gorzowski i żagański 
– rys. III-7.).

Rys. III-3. Zróżnicowanie przestrzenne korzystających 
w 2009 r. z instalacji kanalizacyjnej w powiatach 
woj. lubuskiego (źródło: GUS)

Rys. III-2. Zróżnicowanie przestrzenne korzystających 
w 2009 r.  z instalacji wodociągowej w powiatach 
woj. lubuskiego (źródło: GUS)

Rys. III-4. Odsetek ścieków przemysłowych i komunalnych oczyszczanych w latach 2002-2009 w woj. lubuskim w odnie-
sieniu do ilości ścieków wymagających oczyszczania (źródło: GUS)
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W ciągu ostatnich 15 lat znacznie zmalała ilość osób przyłączonych do oczyszczalni mechanicznych na 
rzecz oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, w szczególności z trzecim stopniem oczyszczania ścieków. 
W województwie lubuskim na koniec 2009 roku wśród ogółu komunalnych oczyszczalni ścieków najwięcej 
było oczyszczalni mechaniczno-biologicznych – 65, natomiast funkcjonowała tylko jedna oczyszczalnia me-
chaniczna (powiat międzyrzecki). Eksploatowano 33 oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów 
(rys. III-8). W 2009 roku 95,5% ogółu ścieków było oczyszczane biologicznie i z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, przy czym w miastach odsetek ten wynosił 96,5%, natomiast na wsiach – 88,2% (rys. III-9). Najgo-
rzej pod tym względem przedstawia się sytuacja w powiecie żagańskim, gdzie tylko 75% ścieków podlegało 
oczyszczeniu z podwyższonym usuwaniem biogenów (rys. III-10).

Rys. III-5. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w latach 2002-2009 w woj. lubuskim w odniesieniu do 
ogólnej liczby ludności (źródło: GUS)
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Rys. III-7. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni 
ścieków w woj. lubuskim w 2009 r. w odniesieniu do 
ogólnej liczby ludności (źródło: GUS)

Rys. III-6. Odsetek ścieków przemysłowych i komunalnych 
oczyszczanych w woj. lubuskim w 2009 r. w odnie-
sieniu do ilości ścieków wymagających oczyszczenia 
(źródło: GUS)
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Zasadniczą przyczyną wzrostu liczby osób przy-
łączonych do oczyszczalni mechaniczno-biologicz-
nych jest nie tylko budowa nowych obiektów, bądź 
modernizacja oczyszczalni już istniejących, lecz 
przede wszystkim budowa zbiorczych systemów 
kanalizacyjnych obejmujących swym zasięgiem 
również obszary wiejskie. Jest to po części efekt 
realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ście-
ków Komunalnych. 

Przemysław Susek

Rys. III-8. Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków w latach 1995-2009 w woj. lubuskim (źródło: GUS)

Rys. III-9. Odsetek ścieków oczyszczanych biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w latach 2003-2009 
w woj. lubuskim w odniesieniu do ogólnej ilości ścieków (źródło: GUS)
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Rys. III-10. Odsetek ścieków oczyszczanych biologicznie 
i z podwyższonym usuwaniem biogenów w 2009 r., 
w poszczególnych powiatach woj. lubuskiego w od-
niesieniu do ogólnej ilości ścieków (źródło: GUS)
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2. Monitoring wód powierzchniowych

Monitoring wód powierzchniowych w latach 2009–2010 prowadzony był zgodnie z zapisami: Ramowej 
Dyrektywy Wodnej (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i spo-
sobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 
685) oraz Wojewódzkiego Programu Monitoringu Środowiska (WPMŚ). 

Na obszarze województwa lubuskiego wyznaczono 269 jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) 
w tym 205 rzecznych, 61 jeziornych oraz 3 dla sztucznych zbiorników wodnych. W ramach WPMŚ utworzo-
na została sieć punktów pomiarowo-kontrolnych, z których 104 wyznaczone zostały do oceny rzek, 113 do 
oceny jezior oraz 1 do oceny sztucznego zbiornika wodnego. Służą one do oceny 101 jednolitych części wód 
rzecznych, 56 jezior oraz 1 sztucznego zbiornika wodnego. Do oceny stanu wód powierzchniowych na terenie 
województwa lubuskiego wykorzystano wyniki monitoringu diagnostycznego i operacyjnego.

Monitoring diagnostyczny ustanawia się w celu oceny stanu jcw, jak również w celu określenia rodzajów oraz osza-
cowania wielkości znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka, na które narażone są określone części 
wód. Umożliwia także dokonanie oceny długoterminowych zmian stanu jcw w warunkach naturalnych oraz w wa-
runkach szeroko rozumianych oddziaływań antropogenicznych. Zakres pomiarowy oprócz elementów biologicznych 
i fizykochemicznych obejmuje także badania substan-
cji priorytetowych (niektóre metale ciężkie, tj. kadm, 
nikiel, ołów, rtęć, wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne i pestycydy) oraz substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego.

Monitoring operacyjny prowadzi się na jcw, które 
są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych 
i służy do oceny stanu wód i zmian krótkotermino-
wych. Prowadzony jest na podstawie badań elementów 
biologicznych wspomaganych elementami fizykoche-
micznymi oraz, jeżeli jest to uzasadnione, pomiarami 
niektórych wskaźników chemicznych.

Monitoring operacyjny celowy służy ustaleniu sta-
nu jcw, dla których określono specyficzny cel użytko-
wania. Punkty celowe lokalizowane są w oparciu o wy-
kazy wód opracowane przez poszczególne Regionalne 
Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). 

Na obszarze województwa lubuskiego monitoring celowy prowadzony był na wodach powierzchniowych: 
przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych, –
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków na obszarach Natura 2000, –
zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych,  –
wykorzystywanych jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,  –
wykorzystywanych w celach rekreacyjnych, –
wyznaczonych w ramach współpracy ze stroną niemiecką na wodach granicznych. –

W jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym realizowanych było kilka programów badań. Częstotliwość 
tych badań była zróżnicowana i zależała od celu, dla którego dany punkt pomiarowo-kontrolny został wyzna-
czony. Dla diagnostycznych punktów pomiarowo-kontrolnych obowiązywał ujednolicony zakres pomiarowy, 
natomiast dla punktów operacyjnych i celowych monitoringu operacyjnego, planowany zakres pomiarowy 
został ustalony osobno dla każdego punktu (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

2.1. Rzeki
Ocena stanu wód rzecznych została wykonana w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska w spra-

wie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008 z 2008 r.) 
i w oparciu o opracowane przez GIOŚ metodyki. Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji stanu ekologiczne-
go jcw w ciekach naturalnych oraz potencjału ekologicznego w ciekach sztucznych i silnie zmienionych.

Podstawą oceny są wybrane elementy biologiczne, które uzależnione są od typologii abiotycznej i są naj-
bardziej wrażliwe na presję. Wśród elementów biologicznych badano: chlorofil a, indeks fitoplanktonowy 
(IFPL), Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR), wskaźnik okrzemkowy (IO) oraz makrobezkęgowce bentosowe 
(metodyki oznaczania i warunki referencyjne są w trakcie ustalania).

Jezioro Jańsko (fot. Przemysław Susek)
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W latach 2009–2010 sieć punktów pomiarowo-kontrolnych oraz program badań przedstawiały się nastę-
pująco:

w 2009 r. badaniami objęto 85 ppk zlokalizowanych na 83 jednolitych częściach wód. W ramach monito- –
ringu diagnostycznego przebadano 10 ppk, a w ramach monitoringu operacyjnego 80 ppk, 
w 2010 r. badaniami objęto 34 ppk zlokalizowane na 32 jednolitych częściach wód. W ramach monitoringu  –
operacyjnego przebadano 27 ppk, monitoring diagnostyczny nie był prowadzony.

W 25 punktach pomiarowo-kontrolnych monitoring prowadzono zarówno w 2009 r., jak i w 2010 r.
Spośród 26 typów abiotycznych rzek występujących na terenie kraju, w województwie lubuskim występuje 

10 typów, z dominacją czterech: typ 17 (potok nizinny piaszczysty), typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto-glinia-
sta), typ 21 (wielka rzeka nizinna) oraz typ 24 (mała i średnia rzeka na obszarze będącym pod wpływem pro-
cesów torfotwórczych).

2.1.1. Klasyfikacja stanu czystości rzek w roku 2009
W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził ocenę stanu i potencjału ekolo-

gicznego oraz ocenę stanu chemicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych, natomiast ocenę jcw wykonał 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Katowicach na zlecenie GIOŚ.

Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły IMGW określenie stanu lub potencjału ekologicznego 
w 74 jednolitych częściach wód rzecznych na terenie województwa lubuskiego.

Większość jcw (58) wykazywała umiarkowany stan lub potencjał ekologiczny. Dobry stan ekologiczny cha-
rakteryzował 9 jcw, a dobry potencjał ekologiczny 4 jcw. Słaby stan ekologiczny stwierdzono tylko w jednej 
jcw, podobnie w jednej jcw stwierdzono słaby potencjał ekologiczny. Zły potencjał ekologiczny odnotowano 
również w 1 jcw (rys. III-13 – rys. III-15).

Oceny elementów biologicznych dokonano na podstawie badań chlorofilu a, fitobentosu i makrofitów. Kla-
syfikacja elementów biologicznych wykazała stan bardzo dobry (I klasa) w 14 jcw, dobry (II klasa) w 39 jcw, 
umiarkowany (III klasa) w 18, słaby (IV klasa) w 2, natomiast zły (V klasa) w 1 jcw (rys.III-11).

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych wspierających element biologiczny wykazała, że w 16 jcw speł-
niały one kryteria dla stanu/potencjału dobrego, w pozostałych 58 jcw ich jakość określono jako stan lub 
potencjał poniżej dobrego (rys.III-12). Stan ten zdeterminowały głównie wysokie wartości stężeń ogólnego 
węgla organicznego, azotu Kjeldahla i fosforu ogólnego oraz niskie stężenia tlenu rozpuszczonego.  W 2 jcw 
rzeki Bóbr (Bóbr od Bobrzycy do Kwisy oraz Bóbr od zbiornika Raduszec do Odry) zaobserwowano również 
przekroczenia wartości dopuszczalnej dla glinu (wskaźnik z grupy substancji szczególnie szkodliwych).

Stan chemiczny oceniono w 18 jcw, 9 jcw charakteryzował dobry stan chemiczny, stan nieosiągający dobre-
go stwierdzono również w 9 jcw (rys.III-16 i rys.III-18). 

Ogólny stan wód oceniony został w większości jcw jako zły (14), a dobry stan wód stwierdzony został w 4 jcw 
(rys.III-17 i rys.III-19).

Rys. III-12. Ocena elementów fizykochemicznych jedno-
litych części wód rzek w województwie lubuskim 
w 2009 r. na podstawie monitoringu diagnostyczne-
go i operacyjnego 

Rys. III-11. Ocena elementów biologicznych jednolitych 
części wód rzek w województwie lubuskim w 2009 r. 
na podstawie monitoringu diagnostycznego i opera-
cyjnego 

19%

53%

24%

3% 1%

bardzo dobry (I klasa)

dobry (II klasa)

umiarkowany (III klasa)

słaby (IV klasa)

zły (V klasa)

22%

78%

I klasa

II klasa

poniżej stanu/potencjału

dobrego



Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2010

52

Rys. III-14. Ocena potencjału ekologicznego jednolitych części 
wód rzek w województwie lubuskim w 2009 r. na pod-
stawie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 

Rys. III-13. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód 
rzek w województwie lubuskim w 2009 r. na podstawie 
monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 
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Rys. III-15. Stan i potencjał ekologiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim w 2009 r.
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Rys. III-17. Ocena stanu jednolitych części wód rzek 
w województwie lubuskim w 2009 r. na podstawie 
monitoringu diagnostycznego i operacyjnego

Rys. III-16. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód 
rzek w województwie lubuskim w 2009 r. na podsta-
wie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 
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Rys. III-19. Stan jednolitych części wód rzek w wojewódz-
twie lubuskim w 2009 r

Rys. III-18. Stan chemiczny jednolitych części wód rzek 
w województwie lubuskim w 2009 r

 Warta w Skwierzynie  
(fot. Przemysław Susek)
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2.1.2. Klasyfikacja stanu czystości rzek w roku 2010
W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził ocenę stanu 

i potencjału ekologicznego rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz dokonał oceny jednolitych części 
wód. 

Spośród 27 jcw, w których prowadzono monitoring operacyjny, stan lub potencjał ekologiczny określono 
w 25 jcw. W 2 jcw ocenę uniemożliwił brak oznaczeń elementu biologicznego – makrofitów (MIR).

Większość punktów i ocenianych przez nie jcw (20) charakteryzował umiarkowany stan lub potencjał eko-
logiczny. Dobry stan ekologiczny stwierdzono w 1 jcw, a dobry potencjał ekologiczny w 2 jcw. Słaby stan eko-
logiczny nie został odnotowany, natomiast słaby potencjał ekologiczny charakteryzował 2 jcw. Zły stan i zły 
potencjał ekologiczny nie został stwierdzony (rys. III-22 – rys. III-24).

Oceny elementów biologicznych dokonano na podstawie badań indeksu fitoplanktonowego, fitobentosu 
i makrofitów. Klasyfikacja elementów biologicznych wykazała stan bardzo dobry (I klasa) w 1 jcw, dobry 
(II klasa) w 18 jcw, umiarkowany (III klasa) w 4 jcw, słaby (IV klasa) w 2 jcw. Zły stan nie został odnotowany 
(rys.III-20).

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych wspierających elementy biologiczne wykazała, że jedynie 
w 4 jcw spełniały one kryteria dla stanu lub potencjału dobrego. W pozostałych 23 jcw ich jakość określono 
jako stan lub potencjał poniżej dobrego. Stan ten zdeterminowały głównie wysokie wartości stężeń ogólnego 
węgla organicznego, azotu Kjeldahla oraz okresowo zbyt niskie stężenia tlenu rozpuszczonego (rys.III-21).

Rys. III-21. Ocena elementów fizykochemicznych jedno-
litych części wód rzek w województwie lubuskim 
w 2010 r. na podstawie monitoringu operacyjnego

Rys. III-20. Ocena elementów biologicznych jednolitych 
części wód rzek w województwie lubuskim w 2010 r. 
na podstawie monitoringu operacyjnego 
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Rys. III-23. Ocena potencjału ekologicznego jednolitych 
części wód rzek w województwie lubuskim w 2010 r. 
na podstawie monitoringu operacyjnego 

Rys. III-22. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części 
wód rzek w województwie lubuskim w 2010 r. na 
podstawie monitoringu operacyjnego 
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Ocena jakości jednolitych części wód rzek badanych w latach 2009 i 2010 dostępna jest na stronie interne-
towej WIOŚ: www.zgora.pios.gov.pl

Porównując ocenę jednolitych części wód rzek z lat 2009 i 2010, można zaobserwować nieznaczną popra-
wę w 2010 r. w przypadku oceny elementów biologicznych, natomiast ocena elementów fizykochemicznych 
kształtowała się w 2010 r. nieco gorzej niż w 2009 r. Stan i potencjał ekologiczny w omawianym okresie utrzy-
mywał się w większości jcw na podobnym, umiarkowanym poziomie. 

Rys. III-24. Stan i potencjał ekologiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim w 2010 r.
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2.1.3. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Ocenę wykonano w oparciu o rozporządzenie Mini-

stra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w spra-
wie wymagań jakim powinny odpowiadać wody śród-
lądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455). Monitoring 
operacyjny – celowy na wodach powierzchniowych 
przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach na-
turalnych w latach 2009–2010 prowadzony był w 43 
punktach na 29 rzekach, przy czym w 5 ppk badania 
prowadzono zarówno w 2009, jak i w 2010 r. Żaden 
z punktów badanych w tym okresie nie spełniał wy-
magań rozporządzenia. O deklasyfikacji zadecydowały 
głównie ponadnormatywne stężenia fosforu ogólnego, 
azotynów, BZT5 oraz niskie wartości tlenu rozpuszczo-
nego. Szczegółową ocenę przedstawiono w tabeli III.1.

Tab. III.1. Ocena przydatności wód przeznaczonych do bytowania ryb karpiowatych i łososiowatych w warunkach natu-
ralnych w latach 2009–2010 na obszarze województwa lubuskiego 

Rok 
badań Rzeka Stanowisko 

pomiarowe
Km 

rzeki

Wody przezna-
czone do 

bytowania ryb

Wynik 
badań

Wskaźniki 
decydujące  

o deklasyfikacji

Zlewnia Odry

2009-
2010 Krzycki Rów

na południe od 
Wschowy
(m. Siedlnica)

52,1 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

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

2010 Krzycki Rów
Krzycki Rów - ujście do 
Odry (most na drodze 
Nowa Sól - Stany)

1,6 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

fosfor og., azotyny

2009-
2010 Biała Woda ujście do Odry 

(m. Rejów) 3,7 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

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

Warta w Gorzowie Wlkp. 
(fot. Marek Demidowicz)

Rzeka Strumień (Łomianka) – ujście do Odry 
(fot. Przemysław Susek)

Okoń europejski (Perca fluvatilis)
(fot. Przemysław Susek)
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Rok 
badań Rzeka Stanowisko 

pomiarowe
Km 

rzeki

Wody przezna-
czone do 

bytowania ryb

Wynik 
badań

Wskaźniki 
decydujące  

o deklasyfikacji

2009-
2010 Odra

powyżej Nowej 
Soli (most na 
drodze Nowa Sól - 
Przyborów)

428,8 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

zawiesina og.,  
BZT5, fosfor og., 
azotyny, niejonowy 
amoniak, azot 
amonowy

2009-
2010 Solanka ujście do Odry 

(m. Nowa Sól) 0,4 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

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

2010 Czarna Struga ujście do Odry 2,3 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

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

2009-
2010 Śląska Ochla m. Ługi 15,1 karpiowatych nie spełnia 

wymagań

BZT5, fosfor og., 
azotyny, azot 
amonowy

2010 Śląska Ochla ujście do Odry 
(m. Bobrowniki) 4,0 karpiowatych nie spełnia 

wymagań

tlen rozp., fosfor 
og., azotyny, azot 
amonowy

2010 Czernica
dopływ jez. 
Sławskiego A-21 
 (m. Sława)

0,1 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

tlen rozp., fosfor 
og., azotyny

2009 Gniła Obra powyżej jezior 
Wojnowskich 8,7 karpiowatych nie spełnia 

wymagań

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

2009 Kanał Obrzycki ujście do Obrzycy 
(m. Ostrzyce) 2,8 karpiowatych nie spełnia 

wymagań

tlen rozp., fosfor 
og., azotyny, azot 
amonowy

2009 Sulechówka ujście do Odry 1,0 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

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

2009 Biela (Biała) ujście do Odry 
(m.Osiecznica) 1,9 karpiowatych nie spełnia 

wymagań
fosfor og., azotyny

2010 Strumień ujście do Odry 
(poniżej Steklnika) 1,4 karpiowatych nie spełnia 

wymagań
tlen rozp., fosfor 
og., azotyny

2009 Odra m. Połęcko 530,6 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

pH, BZT5, fosfor 
og., azotyny, 
niejonowy amoniak

2009 Kanał Konotop m. Krzesin 2,5 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

fosfor og., azotyny

2009 Odra m. Kłopot 552,0 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

fosfor og., azotyny

2009 Kanał Luboński przepompownia 
Cybinka 1,2 karpiowatych nie spełnia 

wymagań
fosfor og., azotyny

2009 Odra m. Urad 566,0 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

fosfor og., azotyny

2009  Odra m. Kostrzyn 615,0 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

fosfor og., azotyny

Zlewnia Bobru

2009 Bóbr
poniżej ujścia 
Szprotawy (m. 
Małomice)

90,0 łososiowatych nie spełnia 
wymagań

BZT5, fosfor og., 
azotyny

Tab. III.1. Ocena przydatności wód... cd.
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Rok 
badań Rzeka Stanowisko 

pomiarowe
Km 

rzeki

Wody przezna-
czone do 

bytowania ryb

Wynik 
badań

Wskaźniki 
decydujące  

o deklasyfikacji

2009 Sucha ujście do Szprotawy 
(m. Sucha Dolna) 0,1 karpiowatych nie spełnia 

wymagań
tlen rozp.,  BZT5, 
azotyny

2009
Iławka 
(Młynówka, 
Szprotawka)

ujście do Bobru 
(most na drodze 
Szprotawa - Żagań)

2,0 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

fosfor og., azotyny

2009 Bóbr m. Nowogród 
Bobrzański 47,9 łososiowatych                nie spełnia 

wymagań
BZT5, fosfor og., 
azotyny

2009 Brzeźnica m. Brzeźnica 13,6 łososiowatych nie spełnia 
wymagań

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

2009 Brzeźnica
ujście do Bobru 
(m. Nowogród 
Bobrzański)

1,0 łososiowatych nie spełnia 
wymagań

BZT5, fosfor og., 
azotyny, azot 
amonowy

2009 Bóbr 
(Starorzecze) m. Prądocinek 8,3 karpiowatych nie spełnia 

wymagań
tlen rozp., fosfor 
og., azotyny

2009 Bóbr ujście do Odry 
(m. Stary Raduszec) 2,0 karpiowatych nie spełnia 

wymagań
fosfor og., azotyny, 
azot amonowy

Zlewnia Nysy Łużyckiej

2009 Nysa Łużycka m. Sobolice 108,0 łososiowatych nie spełnia 
wymagań

tlen rozp.,  BZT5, 
fosfor og., azotyny

2009 Nysa Łużycka powyżej EW 
Przysieka 90,4 łososiowatych nie spełnia 

wymagań
tlen rozp.,  BZT5, 
fosfor og., azotyny

2009 Żółta Woda
ujście do Nysy 
Łużyckiej (m. 
Sanice)

0,8 łososiowatych nie spełnia 
wymagań

tlen rozp., pH,  
BZT5, fosfor og., 
azotyny

2009 Skroda ujście do Nysy 
Łużyckiej 4,4 łososiowatych nie spełnia 

wymagań
tlen rozp.,  BZT5, 
fosfor og., azotyny

2009 Nysa Łużycka powyżej m. Żarki 
Wielkie 75,0 łososiowatych nie spełnia 

wymagań
tlen rozp.,  BZT5, 
fosfor og., azotyny

2010 Wodra 
(Werdawa)

ujście do Nysy 
Łużyckiej (na 
południe od m. 
Sękowice)

0,5 łososiowatych nie spełnia 
wymagań

tlen rozp.,  BZT5, 
fosfor og., azotyny

2009 Nysa Łużycka powyżej Gubina 22,0 łososiowatych nie spełnia 
wymagań

tlen rozp.,  BZT5, 
fosfor og., azotyny

2010 Kanał Młyński 
(Ług) m. Lubsko 1,8 karpiowatych nie spełnia 

wymagań

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

2010 Kurka 
(Górzynka) m. Raszyn 3,2 karpiowatych nie spełnia 

wymagań
tlen rozp., fosfor 
og., azotyny

2009 Nysa Łużycka poniżej Gubina 12,0 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

fosfor og., azotyny

Zlewnia Noteci

2010 Miała m. Drezdenko 3,0 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

tlen rozp., fosfor 
og., azotyny

2009 Pełcz m. Górki Noteckie 0,2 łososiowatych nie spełnia 
wymagań

BZT5, fosfor og., 
azotyny

2009 Santoczna m. Górki Noteckie 3,5 łososiowatych nie spełnia 
wymagań

fosfor og., azotyny

2010 Kanał Otok 
(Pulsa) m. Santok 0,5 karpiowatych nie spełnia 

wymagań
tlen rozp., fosfor 
og., azotyny

2010 Stara Noteć m. Santok 0,2 karpiowatych nie spełnia 
wymagań

tlen rozp., fosfor 
og., azotyny

Tab. III.1. Ocena przydatności wód... cd.
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2.1.4. Ocena wód powierzchniowych płynących zagrożonych eutrofizacją w latach 2008-2010
Najważniejszymi dyrektywami Unii Europejskiej, poruszającymi problem eutrofizacji są: tzw. dyrekty-

wa ściekowa (91/271/EWG) dotycząca punktowych zrzutów ze źródeł komunalnych, dyrektywa azotanowa 
(91/676/EWG), która dotyczy zagrożenia związkami azotu ze źródeł pochodzenia rolniczego oraz Ramowa 
Dyrektywa Wodna (2000/60/WE).

Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r., co wiąże się m.in. 
z przeciwdziałaniem eutrofizacji, czyli zapobieganiu wzrostowi trofii (żyzności wód), a co za tym idzie ograni-
czeniu dopływu substancji biogennych do wód.

Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych za lata 2008-2010 jest trzecią oceną wykonaną przez 
WIOŚ (pierwsza ocena była wykonana za lata 2004-2007, a druga za lata 2007-2009) i została wykonana za-
równo w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk), jak i w jednolitych częściach wód (jcw).

Ocenę eutrofizacji wód płynących wykonano na podstawie wyników uzyskanych dla elementów biologicz-
nych (w zależności od typu 
rzeki – chlorofil a lub fito-
bentos) i fizykochemicz-
nych (wybrane wskaźniki 
charakteryzujące warunki 
biogenne oraz warunki 
tlenowe i zanieczyszczenia 
organiczne: BZT5, OWO, 
azot amonowy, azot Kjel-
dahla, azot azotanowy, 
azot ogólny, fosfor ogólny 
oraz fosforany). Przy ocenie eutrofizacji rzek nie brano pod uwagę zawartości tlenu rozpuszczonego, a z ba-
danych elementów biologicznych – makrofitów. 

Jako wartość graniczną, powyżej której występuje eutrofizacja, przyjmowano stężenia właściwe dla dobrego 
stanu wód (II klasa).

Ocena stopnia eutrofizacji rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych
Przy wykonywaniu oceny dla ppk brano pod uwagę wyniki jedynie z punktów pomiarowo-kontrolnych, dla 

których spełnione było kryterium minimalnej ilości 4 pomiarów w przynajmniej jednym z lat objętych oceną. 
W przypadku, gdy dla danego punktu nie był spełniony powyższy warunek, oceny eutrofizacji nie przepro-
wadzano. Wyniki uzyskane dla danego wskaźnika w latach 2008–2010 traktowane były jako całościowy zbiór 
danych, z którego obliczano średnią, stężenie maksymalne lub percentyl 90.

Tab. III.2. Ocena eutrofizacji rzek w punktach zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego w latach 2008–2010
Typ abiotyczny rzeki

Liczba 
ocenianych

 ppk

Liczba ppk 
w których 

stwierdzono 
eutrofizację

Wskaźnik 
biologiczny 

uwzględniony 
w ocenie

Nr typu Nazwa typu

0 Typ nieokreślony 4 4 chlorofil a
fitobentos

17 Potok nizinny piaszczysty 36 31 fitobentos
18 Potok nizinny żwirowy 6 5 fitobentos

19 Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 18 15 chlorofil a  
fitobentos

20 Rzeka nizinna żwirowa 8 4 chlorofil a  
fitobentos

21 Wielka rzeka nizinna 11 9 chlorofil a

23 Potok lub strumień na obszarze będącym 
pod wpływem  procesów torfotwórczych 6 6 fitobentos

24
Mała i średnia rzeka na obszarze 
będącym pod wpływem  procesów 
torfotwórczych

6 5 chlorofil a  
fitobentos

25 Ciek łączący jeziora 2 2 chlorofil a
Razem: 97 (100%) 81 (83,5%)

Odra powyżej Nowej Soli (fot. Przemysław Susek)
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Wykonana ocena wykazała, że spośród 97 badanych punktów, tylko w 16 nie stwierdzono zjawiska eu-
trofizacji. Największe przekroczenia odnotowano dla ogólnego węgla organicznego, BZT5, azotu Kjeldahla 
i fosforu ogólnego, natomiast w przypadku elementów biologicznych częściej zaobserwować można było prze-
kroczenia wartości granicznych dla fitobentosu niż dla chlorofilu a (tab. III.2 i rys. III-25).

Ocena stopnia eutrofizacji jednolitych części wód rzek
Przy wykonywaniu oceny dla jednolitych części wód (jcw) wyniki uzyskane dla danego wskaźnika fizykoche-

micznego we wszystkich ppk leżących w obrębie danej jcw traktowano jako całościowy zbiór danych. Z takiego 
zbioru obliczano, w zależności od ilości wyników, odpowiedni percentyl lub stężenie. W przypadku elementów 
biologicznych do oceny eutrofizacji przyjmowano wynik uzyskany dla ppk znajdującego się na zamknięciu 
danej jednolitej części wód lub najbliżej jej zamknięcia. W przypadku dostępności dla danego ppk danych 
biologicznych (chlorofil a, fitobentos) z dwóch lub trzech lat objętych oceną, pod uwagę były brane dane naj-
nowsze.

Ocena wykazała, że tylko w 15 jednolitych części wód nie odnotowano występowania zjawiska eutrofizacji 
(tab. III.3 i rys. III-26).

Rys. III-25. Stopień eutrofizacji rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa lubuskiego w latach 
2008-2010
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Tab. III.3. Ocena eutrofizacji jednolitych częściach wód rzek na terenie województwa lubuskiego w latach 2008-2010
Typ abiotyczny rzeki

Liczba  
ocenianych jcw

Liczba jcw, 
w których 

stwierdzono 
eutrofizację

Wskaźnik 
biologiczny 

uwzględniony 
w ocenie

Nr typu Nazwa typu

0 Typ nieokreślony 4 4 chlorofil a
fitobentos

17 Potok nizinny piaszczysty 32 27 fitobentos
18 Potok nizinny żwirowy 6 5 fitobentos

19 Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 18 15 chlorofil a
fitobentos

20 Rzeka nizinna żwirowa 8 4 chlorofil a
fitobentos

21 Wielka rzeka nizinna 7 6 chlorofil a

23 Potok lub strumień na obszarze będącym 
pod wpływem  procesów torfotwórczych 6 6 fitobentos

24 Mała i średnia rzeka na obszarze będącym 
pod wpływem  procesów torfotwórczych 5 4 chlorofil a

fitobentos
25 Ciek łączący jeziora 2 2 chlorofil a

Razem: 88 (100%) 73 (83%)

Rys. III-26. Ocena eutrofizacji jednolitych części wód rzek na terenie województwa lubuskiego w latach 2008-2010
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2.1.5. Ocena wód powierzchniowych w ramach współpracy na wodach granicznych 
W ramach współpracy ze stroną niemiecką na wodach granicznych badano Odrę w trzech punktach po-

miarowo-kontrolnych: w Połęcku (km 530,6), Kłopocie (km 552,0) i Kostrzynie (km 615,0) oraz Nysę Łużycką 
również w trzech punktach: powyżej Żarek Wielkich (km 75,0), powyżej Gubina (km 22,0) oraz poniżej Gubina 
(km 12,0).

Badano zarówno elementy biologiczne (chlorofil a), jak również elementy fizykochemiczne. W ramach 
ustaleń dodatkowo prowadzono badania chlorków, siarczanów oraz metali: kadmu, ołowiu, rtęci, niklu, arse-
nu, cynku i miedzi. Klasyfikację badanych wskaźników wykonano na podstawie rozporządzenia MŚ w sprawie 
sposobuklasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Tab. III.4. Klasyfikacja elementów i wskaźników jakości wód Nysy Łużyckiej i Odry w 2009 r.

Wskaźniki i elementy jakości 
wód

Nysa Łużycka Odra
powyżej 
m. Żarki 
Wielkie

powyżej 
Gubina

poniżej 
Gubina m. Połęcko m. Kłopot m. Kostrzyn

Elementy biologiczne
Chlorofil a  (μg/l) 38,8 34,85 44,71

Elementy fizykochemiczne
Temperatura wody (°C) 19,2 19,8 19,8 21,9 22,3 21,5
Zawiesiny ogólne (mg/l) 22,8 20,9 33,4 23,0 30,0 30,6
Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 6,7 6,8 6,8 7,0 6,95 7,4
BZT5 (mg O2/l) 3,7 3,5 3,3 3,7 5,1 5,1
OWO  (mg/l) 8,0 8,5 8,3 9,7 15,2 13,1
Przewodność w 20°C (μS/cm) 422 420 416 1161 1013 958
Siarczany (mg/l) 85,6 86,7 81,9 116,1 102,8 97,2
Chlorki (mg/l) 33,4 38,0 36,3 221,1 205,3 168,1
Odczyn pH 7,7 8,0 8,1 8,7 8,5 8,8
Azot amonowy  (mg/l) 0,37 0,34 0,41 0,53 0,22 0,20
Azot azotanowy  (mg/l) 3,4 3,1 3,0 4,0 3,4 3,1
Azot azotynowy  (mg/l) 0,026 0,026 0,023 0,030 0,023 0,022
Azot ogólny  (mg/l) 4,7 4,5 4,3 5,2 4,3 4,1
Fosfor ogólny (mg P/l) 0,27 0,26 0,204 0,203 0,30 0,25
Fosforany (mg P/l) 0,079 0,078 0,058 0,106 0,091 0,073

Substancje szczególnie szkodliwe - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
Arsen (mg/l) 0,005
Cynk (mg/l) 0,031 0,027 0,024 0,025 0,01 0,01
Miedź (mg/l) 0,011 0,007 0,007 0,006 0,002 0,004

Substancje priorytetowe
Kadm (μg/l) 0,63 0,30 0,11 1,37 0,1 0,1
Ołów  (μg/l) 0,65 0,35 2,41 1,59 5 5
Rtęć (μg/l) 0,05 0,05 0,05 0,05
Nikiel (μg/l) 8,0 7,7 6,75 8,65 2,2 2,25

Porównując dwa omawiane lata badań wód rzek granicznych można zaobserwować w 2010 r. zmniejszenie 
zawartości chlorofilu a w Odrze we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych. Ocena elementów fizykoche-
micznych kształtowała 
się w obu latach podob-
nie. Jedynie w przypad-
ku stężenia substancji 
organicznych oraz azo-
tu azotanowego zaob-
serwowano w 2010 r. 
częstsze, w stosunku 
do roku poprzedniego, 
przekroczenia dla II 
klasy jakości wód (tab. 
III.4 i tab. III.5). Nysa Łużycka powyżej Żarek Wielkich (fot. Przemysław Susek)
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Tab. III.5. Klasyfikacja elementów i wskaźników jakości wód Nysy Łużyckiej i Odry w 2010 r.

Wskaźniki i elementy jakości 
wód

Nysa Łużycka Odra 

 powyżej 
m. Żarki 
Wielkie

 powyżej 
Gubina

 poniżej 
Gubina m. Połęcko m. Kłopot m. Kostrzyn

Elementy biologiczne
Chlorofil a  (μg/l) 30,88 15,26 15,88

Elementy fizykochemiczne
Temperatura wody (°C) 18,0 20,9 20,5 21,9 23,3 23,1
Zawiesiny ogólne (mg/l) 25,7 33,0 31,0 19,3 46,0 27,0
Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 9,4 8,5 9 6,7 6,6 6,8
BZT5 (mg O2/l) 5,1 6,9 5,6 5,5 6,0 5,8
OWO  (mg/l) 7,3 8,4 9,3 9,6 15,4 17,5
Przewodność w 20°C
(μS/cm) 382 418 434 1041 996 987

Siarczany (mg/l) 91,0 108 103 117,3 102,9 97,2
Chlorki (mg/l) 30,7 34,5 37,6 181,4 173,8 146,9
Odczyn pH 7,5 7,8 7,9 8,1 8,8 8,8
Azot amonowy  (mg/l) 0,34 0,35 0,69 0,40 0,25 0,27
Azot azotanowy  (mg/l) 2,95 6,16 5,26 4,7 4,4 3,8
Azot azotynowy  (mg/l) 0,031 0,030 0,030 0,030 0,035 0,030
Azot ogólny  (mg/l) 4,7 7,4 6,4 5,7 6,0 5,2
Fosfor ogólny (mg P/l) 0,17 0,17 0,28 0,19 0,32 0,29
Fosforany (mg P/l) 0,152 0,156 0,161 0,274 0,098 0,098

Substancje szczególnie szkodliwe - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
Arsen (mg/l) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Cynk (mg/l) 0,022 0,011 0,014 0,014 0,010 0,010
Miedź (mg/l) 0,006 0,037 0,006 0,005 0,006 0,009

Substancje priorytetowe
Kadm (μg/l) 0,5 1 1,1 0,1 0,1 0,1
Ołów  (μg/l) 0,5 0,5 0,5 0,7 3 3
Rtęć (μg/l) 0,05 0,05 0,05 0,05
Nikiel (μg/l) 8,0 4,6 4,9 3,6 3,5 4,3

2.1.6. Ocena wód powierzchniowych ujmowanych dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę
Badania jakości wód rzeki Obrzycy pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska, 

jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przezna-
czoną do spożycia (Dz. U. Nr 204 poz. 1728 z 2002 r.) realizowane były w omawianym okresie przez jednostki 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przy udziale laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze. Wyniki wykonanych badań 
wykazały, że wody Obrzycy w zakresie większości wskaźników zanieczyszczenia spełniały wymagania określone 
w rozporządzeniu. Przekroczenia wystąpiły jedynie w przypadku ChZT-Cr i fosforanów. Dodatkowo w 2009 r. 

woda nie spełniała wymagań pod względem azotu 
Kjeldahla, a w 2010 r. pod względem ogólnego wę-
gla organicznego.

Celem zagwarantowania spełnienia ww. wy-
magań, wody ujmowane z Obrzycy mieszane są 
z wodami podziemnymi z ujęcia głębinowego 
w Zawadzie. Przed przesłaniem do miejskiej sieci 
wodociągowej, wody dla uzyskania odpowiedniej 
jakości poddawane są wysokosprawnym proce-
som technologicznym na Stacji Uzdatniania Wody 
w Zawadzie.

Liliana Słowińska,
Marzena Szenfeld,

Marzena Masłowska
Obrzyca – ujście do Odry koło Górzykowa 

(fot. Przemysław Susek)
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2.2 Jeziora

2.2.1. Ocena jakości jezior w latach 2009-2010
Na obszarze województwa lubuskiego w latach 2009-2010, w ramach Państwowego Monitoringu Środo-

wiska, przebadano i oceniono ogółem 31 jezior (tab.III.6). Łączna powierzchnia badanych jezior wynosiła 
4280,12 ha, a objętość wód 686560,6 tys. m3 (bez objętości wód jeziora Gostomie). W omawianym okresie 
badania prowadzono w 49 punktach zlokalizowanych na jeziorach oraz 36 punktach zlokalizowanych na do-
pływach i odpływach jezior. W ramach monitoringu operacyjnego przebadano 20 jezior, 9 jezior objętych było 
zarówno monitoringiem diagnostycznym jak i operacyjnym, natomiast 2 jeziora – Głębokie k. Międzyrzecza 
i Tarnowskie Duże – badano w ramach monitoringu reperowego. 

Lubuskie jeziora reperowe, należące do grupy 22 jezior reprezentujących najpowszechniejsze w Polsce 
typy jezior oraz pełne spektrum jakości wód, badane są corocznie ze zwiększoną częstotliwością: 6-8 razy 
w roku. Ma to na celu dostarczenie danych o dynamice zmian stanu jezior (w tym o skali zmienności jakości 
wód z roku na rok) w różnych warunkach antropopresji. Powinno to ułatwić interpretację wyników badań 
jezior monitorowanych z mniejszą częstotliwością. 

Mniejszą niż jeziora reperowe częstotliwością badań, w ramach monitoringu diagnostycznego (trzykrotnie 
w roku, w którym dane jezioro zaplanowano do badań), zostały objęte jeziora o istotnym znaczeniu: jeziora 
duże, o znacznych zasobach wodnych, jeziora o istotnym znaczeniu gospodarczym, a także jeziora będące 
odbiornikami ścieków. 

Monitoringiem operacyjnym (w operacyjnych i celowych punktach pomiarowo-kontrolnych) objęto, czte-
rokrotne w ciągu roku, jeziora zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu oraz jeziora z wykazów wód opra-
cowanych w regionalnych zarządach gospodarki wodnej przeznaczone do bytowania ryb w warunkach natu-
ralnych, jeziora wyznaczone jako obszary ochrony siedlisk lub gatunków (obszary Natura 2000) oraz jeziora 
położone na innych obszarach chronionych.  

Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu kla-
syfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008 z 2008 r.). W 2009 r. ocenę 
przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, a weryfikację tej oceny (tzw. 
ocenę ekspercką), wykonał Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Ocena za rok 2010 dokonywana jest obecnie dla całego kraju przez Instytut Ochrony Środowiska na zlece-
nie GIOŚ i dostępna będzie na stronie internetowej WIOŚ: www.zgora.pios.gov.pl.

Tab. III.6. Parametry morfometryczne i zlewniowe jezior województwa lubuskiego badanych w latach 2009-2010 r. 

Rok 
badań Nazwa jeziora Kod jcw Typ 

abiotyczny
Powierzchnia 

[ha]

Głębokość 
maksymalna 

[m]

Objętość
[tys. m3]

Współczynnik 
Schindlera

Jeziora stratyfikowane
2009-
2010

Głębokie 
k. Międzyrzecza 10378 2a 124,9 25,3 11530,4 0,6

2009 Gostomie 10878 2a 57,8 17,6 brak 
danych brak danych

2009 Osiek 
(Chomętowskie) 10802 2a 466,2 35,3 51206,8 1,7

2009 Paklicko Wielkie 10374 3a 196 22,5 15823,3 10,8

2009 Pszczewskie 
(Kochle) 10359 3a 68,7 17,8 6532,2 5,1

2010 Chłop 
k. Pszczewa 10360 3a 227,8 23 20579,6 3,9

2010 Słowa 10805 3a 62,1 31,7 9141,4 2,3

2010 Chłop 
k. Rybakowa 10896 3a 64,3 16 4156,2 3,8

2010 Buszno 10380 2a 51,4 36 6273,9 1,5
2010 Lubikowskie 10332 2a 314,7 35,5 34842,1 1,9

2010 Długie 
k. Chyciny 10382 3a 95,5 13,3 7171,2 13,4

2010 Chycina 10383 3a 84,8 17,1 7197,3 16,7
2010 Szarcz 10327 2a 169,8 14,5 13465,8 0,5
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Rok 
badań Nazwa jeziora Kod jcw Typ 

abiotyczny
Powierzchnia 

[ha]

Głębokość 
maksymalna 

[m]

Objętość
[tys. m3]

Współczynnik 
Schindlera

2010
Lubiewo 
(Łubowo, 
Łubów Wielki)

10851 2a 101,9 15,4 4439,8 2,4

2009 Wojnowskie 
Zachodnie 10035 3a 147,3 9,7 6312 64,1

2010 Borak (Borek) 10059 3a 67,7 8,5 2737,5 9,3

Jeziora niestratyfikowane

2010 Lubie 
(Lipy Duże) 10892 3b 79,4 8,9 3588,3 16,5

2009 Białe k. 
Pszczewa 10329 3b 55,6 11,5 3163,5 11,2

2009 Bukowieckie 
(Borowy Młyn) 10337 3b 103,3 3,6 1956,5 130,8

2010 Rokitno 10333 3b 61,5 10,2 3133,5 2,3

2009 Marwicko 
(Roztocz) 10968 3b 140,3 12,4 4853,6 10,7

2010 Lubiatówka 
(Pawle) 10875 3b 68,7 9,2 2287,3 2,6

2010 Solecko 
(Piekarskie) 10876 3b 96,5 6,8 3978 2,2

2010 Brody (Parkowe) 10060 3b 50,3 0,8 251,5 84,5

2010 Bronków 
(Błeszno) 10058 2b 52,15 6,1 1370,7 8

2010 Jańsko (Stróżka) 10062 3b 153,27 2,9 1073,9 21,2
2009-
2010 Sławskie 10002 3b 817,3 12,3 442664,8 4,8

2009-
2010 Tarnowskie Duże 10007 3b 91,6 7,5 3504 18,72

2009 Wojnowskie 
Wschodnie 10034 3b 81,6 3,2 1253,1 322,9

2009 Głębokie 
(k. Bytnicy) 10052 3b 74,3 25,3 11530,4 0,6

2009 Bytnickie 
(Środkowe) 10051 3b 53,4 2,4 542 167,3

Razem: 4280,12  686560,6  

Badane w latach 2009-2010 jeziora reprezentowały 4 typy abiotyczne, spośród 13 zidentyfikowanych 
w Polsce. Jeziora typu 2a (jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane) 
reprezentowane były przez 7 jezior, a typ 3a (jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, 
stratyfikowane) przez 9 jezior. Najwięcej badanych jezior – 14 należało do typu 3b, który jest najobficiej repre-
zentowany w Polsce (jeziora o wysokiej zawartości wapnia, dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane).

Zbiorcze wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, chemicznego oraz stanu jednolitych części wód jezior 
badanych w roku 2009 zostały przedstawione w tabeli III.7, gdzie podano średnie dla jezior wartości wskaź-
ników, będących podstawą oceny stanu ekologicznego, a więc przede wszystkim stężenia chlorofilu a, a także 
wartości makrofitowego indeksu stanu ekologicznego (ESMI). Odpowiednim kolorem oznaczono przypo-
rządkowaną tej wartości klasę stanu ekologicznego (stan bardzo dobry – niebieski, stan dobry – zielony, stan 
umiarkowany – żółty, stan słaby – pomarańczowy, stan zły – czerwony). Średnie wartości elementów wspo-
magających oznaczono kolorem zielonym, gdy odpowiadały co najmniej stanowi dobremu, a żółtym wartości 
wyższe, odpowiadające stanom gorszym. Ostateczną klasę stanu ekologicznego jeziora również oznaczono 
barwnym kodem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie kla-
syfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162, poz. 1008). Przedostatnia kolumna 
podaje klasyfikację stanu chemicznego, jeśli był on badany, natomiast ostatnia kolumna przedstawia ogólną 
ocenę stanu jezior. 

Tab. III.6. Parametry morfometryczne... cd.
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Stan ekologiczny bardzo dobry stwierdzono w 4 jeziorach, a w 4 innych jeziorach stwierdzono stan dobry. 
Stan umiarkowany stwierdzono w 2 jeziorach, stan słaby – w 1 jeziorze, natomiast stan zły – w 3 jeziorach (rys. 
III-27 i rys. III-30). Wśród wskaźników biologicznych najczęściej występujące wartości poniżej stanu dobrego 
odnotowano dla chlorofilu a, natomiast dla wskaźników fizykochemicznych najczęściej osiągane wartości po-
niżej stanu dobrego dotyczyły zawartości tlenu rozpuszczonego nad dnem oraz przezroczystości (widzialność 
krążka Secchiego). Ponadto w jeziorze Sławskim zaobserwowano przekroczenia wartości dopuszczalnej dla 
cynku (wskaźnik z grupy substancji szczególnie szkodliwych). Wszystkie jeziora, dla których dokonano oceny 
stanu chemicznego osiągnęły stan dobry (rys. III-28 i rys. III-31). 

Ogólna ocena stanu jezior badanych w 2009 roku, ustalona na podstawie gorszego wyniku oceny stanu 
ekologicznego lub chemicznego wskazuje, że jezior w stanie dobrym było 8, a jezior w stanie złym – 6 (rys. III-
29 i rys. III-32).

Tab. III.7. Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego jezior badanych w roku 2009 na obszarze województwa lubu-
skiego (wg oceny eksperckiej IOŚ)
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10329 Białe 
k. Stołunia 3b 536  0,5 2,7 0,041 0,8 8,2 brak 

danych bardzo dobry nie badano DOBRY

10359 Pszczewskie 
(Kochle) 3a 517 1,5  3,6 0,036 0,89 4,5 brak 

danych bardzo dobry nie badano DOBRY

10374 Paklicko 
Wielkie 3a 408 0  1,6 0,069 0,93 17,9 0,455 dobry dobry DOBRY

10377 Bukowieckie 
(Borowy Młyn) 3b 397  8 1,1 0,091 0,77 23,2 0,467 dobry dobry DOBRY

10378 Głębokie 
k. Międzyrzecza 2a 292 17,3  6,2 0,043 0,64 1,3 brak 

danych bardzo dobry dobry DOBRY

10802 Osiek 
(Chomętowskie) 2a 306 4  1,7 0,102 0,87 10,8 0,528 umiarkowany dobry ZŁY

10878 Gostomie 2a 223 0  1,6 0,034 0,65 34,9 brak 
danych zły dobry ZŁY

10968 Marwicko 
(Roztocz) 3b 291  0,5 2,4 0,077 0,83 6,6 0,663 bardzo dobry dobry DOBRY

10007 Tarnowskie 
Duże 3b 357  0,4 2 0,066 1,46 17,1 0,519 dobry dobry DOBRY

10002 Sławskie 3b 524  1,8 1,2 0,154 1,97 57,7 brak 
danych słaby dobry ZŁY

10034 Wojnowskie 
Wschodnie 3b 554  0,8 0,7 0,374 2,86 89,4 0,171 zły dobry ZŁY

10035 Wojnowskie
Zachodnie 3b 468  4 0,8 0,267 2,93 90 0,313 zły dobry ZŁY

10051 Bytnickie 3b 283  12,4 0,6 0,091 1,8 17 0,148 umiarkowany dobry ZŁY

10052 Głębokie 
k. Bytnicy 3b 329  0,4 1 0,054 1,24 14,1 0,402 dobry dobry DOBRY
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Rys. III-28. Klasyfikacja stanu chemicznego jezior bada-
nych w 2009 r. (wg oceny eksperckiej IOŚ)

Rys. III-27. Klasyfikacja stanu ekologicznego jezior bada-
nych w 2009 r. (wg oceny eksperckiej IOŚ)

Rys. III-29. Ocena stanu jednolitych części wód jezior 
w województwie lubuskim w 2009 r. (wg oceny 
eksperckiej IOŚ)
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86%

14%
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57%

43%
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Rys. III-30. Stan ekologiczny jednolitych części wód jezior w woje-
wództwie lubuskim w 2009 r.

Jezioro Wielicko (fot. Przemysław Susek)
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Rys. III-31. Stan chemiczny jednolitych części wód jezior 
w województwie lubuskim w 2009 r. 

Rys. III-32. Stan jednolitych części wód jezior w wojewódz-
twie lubuskim w 2009 r.

Jezioro Brody (fot. Przemysław Susek)

2.2.2. Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód jezior
W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał ogólnej oceny stop-

nia eutrofizacji jezior województwa lubuskiego (art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wodne). Ocena została wykonana 
dla 37 jezior na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2008–2010, w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód po-
wierzchniowych (Dz. U. Nr 162 poz., 1008). O stopniu eutrofizacji decydowały elementy biologiczne (chloro-
fil a, makrofity – wartość indeksu makrofitowego, fitobentos – wartość indeksu okrzemkowego) oraz elementy 
fizykochemiczne (fosfor całkowity, azot całkowity, przezroczystość wód). Przekroczenie wartości granicznej 
jednego spośród ww. wskaźników decydowało o tym, że wody jeziora zostały uznane za eutroficzne.

Ocena eutrofizacji wód jezior przeprowadzona przez WIOŚ za lata 2008-2010 dla 37 zbiorników wykazała, 
że 57% z nich jest zeutrofizowanych. O zaliczeniu wód jezior do eutroficznych zadecydowały głównie parame-
try biologiczne (tab. III.8).
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Tab. III.8. Jeziora województwa lubuskiego badane pod kątem eutrofizacji w latach 2008-2010 

Rok badań Nazwa jeziora Stwierdzona 
eutrofizacja Wskaźniki decydujące o deklasyfikacji

2008-2010 Głębokie  
k. Międzyrzecza nie -

2008, 2010 Solecko (Piekarskie) nie -
2008 Wielkie k. Witnicy nie -

2008, 2010 Lubiatówka (Pawle) tak chlorofil a, IOJ, ESMI
2008, 2010 Długie k. Chyciny tak chlorofil a

2008 Wielkie (Wielicko) tak chlorofil a, fosfor ogólny
2008 Ostrowiec k. Głuska nie -

2008, 2010 Chycina nie -
2008 Słowie (Wołogoszcz) tak chlorofil a, IOJ, przezroczystość, fosfor ogólny
2009 Białe k. Pszczewa nie -

2009 Bukowieckie (Borowy 
Młyn) nie -

2009 Gostomie tak chlorofil a, przezroczystość
2009 Marwicko (Roztocz) nie -
2009 Osiek (Chomętowskie) tak chlorofil a, przezroczystość, fosfor ogólny
2009 Paklicko Wielkie tak chlorofil a, IOJ, przezroczystość
2009 Pszczewskie (Kochle) nie -
2009 Chłop k. Rybakowa tak ESMI, przezroczystość
2010 Lubie (Lipy Duże) tak ESMI
2010 Rokitno nie -
2010 Buszno nie -
2010 Słowa nie -
2010 Chłop k. Pszczewa tak chlorofil a
2010 Szarcz nie -
2010 Lubikowskie nie -
2010 Lubiewo (Łubowo) nie -
2010 Borak (Borek) tak chlorofil a, przezroczystość, fosfor ogólny
2010 Brody (Parkowe) tak chlorofil a, przezroczystość, fosfor ogólny

2010 Bronków (Błeszno) tak chlorofil a, ESMI, przezroczystość, fosfor 
ogólny, azot ogólny

2010 Jańsko tak chlorofil a, ESMI, przezroczystość, azot ogólny
2008-2010 Tarnowskie Duże nie -
2008-2010 Sławskie tak chlorofil a, IOJ, fosfor ogólny

2008 Lubinieckie tak chlorofil a, ESMI, przezroczystość, fosfor 
ogólny, azot ogólny

2008 Lgińsko tak chlorofil a, ESMI, przezroczystość, fosfor 
ogólny, azot ogólny

2009 Wojnowskie Zachodnie tak chlorofil a, IOJ, ESMI, przezroczystość, fosfor 
ogólny, azot ogólny

2009 Wojnowskie Wschodnie tak chlorofil a, IOJ, ESMI, przezroczystość, fosfor 
ogólny, azot ogólny

2009 Głębokie  (k. Bytnicy) tak ESMI, przezroczystość
2009 Bytnickie tak IOJ, ESMI, przezroczystość

Objaśnienia: IOJ – indeks fitobentosowy, ESMI – indeks makrofitowy

Zbiornikami na których najczęściej stwierdzano eutrofizację były zbiorniki o typie 3b, natomiast najmniej-
szą eutrofizację wykazywał typ 2a (tab. III.9). Przeprowadzone badania monitoringowe wskazują na zróżnico-
waną jakość wód akwenów na obszarze województwa lubuskiego (rys. III-33); na północy większość akwenów 
cechuje się wodami dobrej jakości, natomiast niemal wszystkie akweny położone w południowej części woje-
wództwa są zeutrofizowane. 
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Tab. III.9. Ocena eutrofizacji jezior województwa lubuskiego w latach 2008-2010 pod kątem  typologii zbiornika
Typ abiotyczny jeziora Liczba ocenianych 

jcw
Liczba jcw, w których 

stwierdzono eutrofizacjęNr typu Nazwa typu

2a Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o 
małym wpływie zlewni, stratyfikowane 11 4

3a Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o 
dużym wpływie zlewni, stratyfikowane 12 7

3b
Jezioro o wysokiej zawartości 
wapnia, o dużym wpływie zlewni, 
niestratyfikowane

14 10

Razem: 37 (100%) 21 (57%)

Rys. III-33. Stopień eutrofizacji jednolitych części wód jezior województwa lubuskiego badanych w latach 2008-2010
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2.2.3. Monitoring jakości wód jezior będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził badanie 

wybranego jeziora będącego środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody śródlądowe, będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 
176, poz. 1455). 

Cykl badawczy obejmował 12-krotne w roku badanie jakości wód w odstępach miesięcznych. Na wytypowa-
nym do badań jeziorze Sławskim wyznaczono jeden stały punkt pomiarowy. Próby pobierano na głębokości 
1 metra pod powierzchną lustra wody. Zakres badań obejmował oznaczenie i pomiar następujących wskaźni-
ków: temperatury, tlenu rozpuszczonego, pH, zawiesiny ogólnej, BZT5, fosforu ogólnego, azotynów, związ-
ków fenolowych (badanie smakowe), węglowodorów aromatycznych (badanie wzrokowo-smakowe), niejono-
wego amoniaku, azotu amonowego, całkowitego chloru pozostałego, cynku ogólnego, miedzi rozpuszczonej 
i twardości wody.

Podstawowym celem wykonanych badań było określenie przydatności wód jeziora do życia ryb karpiowa-
tych w warunkach naturalnych.

Wyniki przeprowadzonych rocznych badań wykazały, że wody jeziora Sławskiego nadal nie odpowiadają 
wymaganiom, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych 
w warunkach naturalnych (tab. III.10), mimo zauważalnej poprawy w stosunku do badań z 2004 roku.

Tab. III.10. Ocena przydatności jeziora Sławskiego do życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych 
Położenie 

geograficzne
Makroregion Pojezierze Leszczyńskie 
Mezoregion Pojezierze Sławskie

Obiekt badań: Jezioro Sławskie

Wskaźnik Jednostki Wartość graniczna
Wartość średnia 

z okresu  
I - XII 2010 r.

Procent wyników 
przekraczających 

wartości graniczne 
[%] 

Temperatura 
wody

oC 28 11,5 0

Tlen 
rozpuszczony mg O2/dm3 ≥ 5      100% 10,65 0

Tlen 
rozpuszczony mg O2/dm3 ≥ 8       50% 10,65 8

Odczyn pH 6 - 9 8,12 0

Zawiesiny ogólne mg/dm3 wartość średnioroczna 
nie większa niż 25mg/l 3,45 0

BZT5 mg O2/dm3 6 3,71 8
Fosfor ogólny mg PO4/dm3 0,4 0,38 42
Azotyny mg NO2/dm3 0.03 0,03 50
Związki fenolowe mg C6H5OH/dm3 2 nie wykryto 0

Węglowodory 
ropopochodne mg/l

pogorszenie smaku 
ryb, widoczne warstwy 

na powierzchni
nie wykryto 0

Niejonowy 
amoniak mg NH3/dm3 0,025 0,015 22

Azot amonowy mg N-NH4/dm3 0,78 0,21 0

Całkowity chlor 
pozostały mg HOCL/dm3

0,005, przy pH = 6; 
dopuszczalne większe 

wartości przy pH 
wyższym

0,003 0

Cynk ogólny mg Zn/dm3 1 0,005 0
Miedź 
rozpuszczona mg Cu/dm3 0,04 0,003 0

Ocena: Nie spełnia wymogów
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W trakcie badań monitoringowych stwierdzono przekroczenia wartości granicznych kilku wskaźni-
ków w badanych próbach. W miesiącu maju wystąpiła zwiększona ilość zanieczyszczeń organicznych, 
wyrażona wskaźnikiem BZT5. W miesiącach styczeń-marzec, październik i listopad odnotowano wy-
sokie stężenie fosforu ogólnego. W miesiącach styczeń-marzec, maj, październik i listopad odnoto-
wano wysokie stężenie azotynów, w kwietniu i czerwcu stwierdzono stężenia przekraczające wartości 
graniczne dla niejonowanego amoniaku, natomiast w listopadzie stwierdzono niskie stężenie tlenu 
rozpuszczonego. 

2.2.4. Monitoring jezior reperowych
W latach 2009-2010 monitoringiem krajowym reperowym na obszarze województwa lubuskiego objęte 

były 2 jeziora: Tarnowskie Duże oraz Głębokie k. Międzyrzecza. 
Jezioro Tarnowskie Duże położone jest w powiecie wschowskim, na terenie gminy Sława, na obszarze Poje-

zierza Sławskiego. Jest to jezioro mające charakter rynnowy, typu 3b - niestratyfikowane, o wysokiej zawartości 
wapnia i dużym wpływie zlewni. Zasilane jest pięcioma ciekami o niewielkich przepływach, jednym źródłem 
oraz w dużym stopniu wodami podziemnymi. Obszar zlewni bezpośredniej stanowią w większości lasy. Nad 
jeziorem i w jego zlewni bezpośredniej zlokalizowane są dwie miejscowości: Tarnów Jezierny i Jodłów oraz 
dość liczna zabudowa rekreacyjna. Jezioro charakteryzuje się wysoką podatnością na degradację ze względu 
na brak stratyfikacji termicznej, długą linię brzegową w stosunku do objętości wód, średnią głębokość jeziora 
oraz epilimnion kontaktujący się z dużą powierzchnią dna. W ramach monitoringu jezior reperowych badane 
jest corocznie od 1997 roku. 

Jezioro Głębokie znajduje się w powiecie międzyrzeckim, na terenie gminy Międzyrzecz, na obszarze Po-
jezierza Lubuskiego. Jest to jezioro typu 2a – stratyfikowane, o wysokiej zawartości wapnia i małym wypływie 
zlewni. Jest to zbiornik zamknięty, nie zasilany przez żadne cieki ani też nie posiadający żadnego odpływu. 
Dno jeziora jest dość zróżnicowane, z jednym wyraźnym przegłębieniem. Obszar zlewni bezpośredniej osta-
nowią w większości lasy. Zabudowa rekreacyjna nad jeziorem jest nieliczna.  Ze względu na cech morfome-
tryczne, hydrograficzne i zlewniowe zbiornik ten charakteryzuje się umiarkowaną podatnością na wpływy 
antropogeniczne. Jezioro cechuje się dobrym stanem czystości, który utrzymuje się pomimo sporej presji 
turystycznej. W ramach monitoringu jezior reperowych badane jest od 2007 roku.

Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum) (fot. Przemysław Susek)
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Porównując wartości średnie roczne 
wybranych parametrów z ostatnich 4 lat 
(2007-2010) obserwuje się systematycz-
ne zmniejszanie stężenia chlorofilu a 
w obu jeziorach, natomiast niepokoją-
cy jest wzrost stężenia azotu ogólnego 
i zmniejszająca się przezroczystość w je-
ziorze Tarnowskim Dużym oraz wzrost 
stężenia fosforu ogólnego w jeziorze 
Głębokim. Pozostałe parametry pomi-
mo występowania wahań wartości po-
między latami cechują się stabilnością.

Należy jednak pamiętać, iż w celu 
wyznaczenia kierunku zmian zacho-
dzących w badanych jeziorach po-
trzebny jest znacznie większy przedział 
czasowy. 

Przemysław Susek
Marzena Masłowska

Marzena Szenfeld
Aleksandra Olszowa-Rzepka 

Rys. III-34. Średnie roczne wartości stężenia chlorofi-
lu a [µg/l] w jeziorach Tarnowskim Dużym 
i Głębokim k. Międzyrzecza w latach 2007-2010

Rys. III-35. Średnie roczne wartości stężenia azotu ogólne-
go [mg/l]  w jeziorach Tarnowskim Dużym i Głębokim 
k. Międzyrzecza w latach 2007-2010
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Rys. III-36. Średnie roczne wartości stężenia fosforu ogólne-
go [mg/l] w jeziorach Tarnowskim Dużym i Głębokim 
k. Międzyrzecza w latach 2007-2010

Rys. III-37. Średnie roczne wartości widzialności krążka 
Secchiego [m] w jeziorach Tarnowskim Dużym i Głę-
bokim k. Międzyrzecza w latach 2007-2010
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Liście nymfeidów unoszące się na powierzchni wody  (fot. Przemysław Susek)
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2.3. Osady denne – rzeczne i jeziorowe
Badania osadów dennych rzek i jezior w Polsce, wykonywane w ramach programu Państwowego Moni-

toringu Środowiska od 1990 r., mają na celu obserwację zawartości potencjalnie szkodliwych metali (arsen, 
bar, cynk, chrom, kadm, kobalt, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, stront i wanad) oraz trwałych zanieczysz-
czeń organicznych – wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorowanych bifenyli 
(PCB) i pestycydów chloroorganicznych – w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach, a także 
obserwację ich zmian w czasie.

Sieć monitoringu osadów rzecznych na terenie Polski obejmuje 301 punktów obserwacyjnych  zlokali-
zowanych przy ujściach rzek dłuższych niż 60 km oraz w punktach rozmieszczonych wzdłuż biegu dużych 
rzek (m.in. Bobru, Nysy Łużyckiej, Odry i Warty). Próbki osadów rzecznych pobierane są do badań w strefie 
brzegowej koryt rzecznych, z przeciwnej strony do nurtu, w miejscach, gdzie następuje sedymentacja mate-
riału zawiesinowego (każda próbka jest uśrednioną próbką z czterech – pięciu pobrań na odcinku ok. 50 m). 
Do badań pobierana jest powierzchniowa 5-6 cm warstwa osadów. 

Do badań osadów jeziornych pobierane są próbki osadów z jezior wytypowanych do badań przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska w danym roku. Próbki osadów pobierane są z głęboczków jezior za pomocą aparatu Ka-
jaka (5-centymetrowa powierzchniowa warstwa osadów). Każda próbka jest uśredniana z trzech niezależnych 
pobrań z jednego lub kilku różnych głęboczków. Oznaczenia laboratoryjne wykonywane są przez Centralne 
Laboratorium Chemiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

W 2009 r. badania osadów dennych rzek Polski przeprowadzono we wszystkich 301 punktach pomiaro-
wych, w tym 21 na terenie województwa lubuskiego. Pobrano także próbki ze 150 wybranych jezior, w tym 
15 w Lubuskiem. W 2010 r. prace terenowe na rzekach zostały przeprowadzone w listopadzie, a z jezior po-
brano próbki dopiero późną wiosną 2011 r., z uwagi na długo utrzymującą się pokrywę lodową. Dlatego dla 
potrzeb niniejszego raportu wykorzystano jedynie wyniki badań z 2009 r.

Ocenę i klasyfikację osadów przeprowadzono pod kątem spełniania kryteriów prawnych oraz geochemicz-
nych i biogeochemicznych (ekotoksykologicznym). Wyniki klasyfikacji przedstawiono w tabelach.

Ocenę formalną przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów 
oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony [4]. Rozporządzenie określa rodzaje 
oraz stężenia substancji, które powodują, że urobek pochodzący z pogłębiania akwenów morskich w związku 
z utrzymaniem infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, a także z pogłębiania zbiorników wodnych, 
stawów, cieków naturalnych, kanałów i rowów w związku z utrzymaniem i regulacją wód jest zanieczyszczony. 
Wydobyty urobek, w tym osady denne uznaje się za zanieczyszczone, gdy stężenie co najmniej jednej z sub-
stancji osiągnęło wartość wyszczególnioną w załączniku do rozporządzenia (metale, WWA i suma PCB).

Przy ocenie geochemicznej przyjęto powszechnie stosowaną zasadę, że za zawartość anomalną pierwiastka 
w środowisku przyjmuje się stężenie wyższe od sumy średniej zawartości tego pierwiastka i dwóch odchyleń 
standardowych określonych dla badanej populacji. Dla osadów niezanieczyszczonych (klasa I) przyjęto więc 
stężenia od dwóch do pięciu razy wyższe od tła geochemicznego w zależności od biogeochemicznych właści-
wości danego pierwiastka (mobilność w środowisku i toksyczność dla biosfery), dla osadów miernie zanieczysz-
czonych (klasa II) wartości stężeń 10-20 razy wyższe od tła geochemicznego, a dla osadów zanieczyszczonych 
zawartości 20-100 (klasa III) razy wyższe od tła geochemicznego [2].

Kryteria ekotoksykologiczne oparte są na dwóch progowych stężeniach zanieczyszczeń tj. – wartości TEL 
(ang. Threshold Effect Level) – oznaczającej zawartość pierwiastka lub związku chemicznego, powyżej której 
toksyczny wpływ na organizmy może być zaobserwowany oraz – wartości PEL (ang. Probable Effects Level) – 
oznaczającej zawartość pierwiastka lub związku chemicznego, powyżej której toksyczny wpływ na organizmy 
jest często obserwowany [1, 3].

Wśród zbadanych aluwiów najbardziej zanieczyszczone były osady Krzyckiego Rowu pobrane w Przyboro-
wie, Warty w Skwierzynie, Santoku i Kostrzynie oraz Odry w Połocku (tab.III.11). 

Osady Krzyckiego Rowu zwierały m.in. 176 ppm miedzi i 22054 ppb WWA, w tym 2106 ppb rakotwórcze-
go benzo(a)pirenu. 

Osady Warty w odcinku przyujściowym należą tradycyjnie do najbardziej zanieczyszczonych na niżu pol-
skim, ze względu na dużą powierzchnię zlewni oraz nizinny charakter rzeki, sprzyjający sedymentacji osadów. 
W Skwierzynie wykryto podwyższoną zawartość kadmu 5,6 ppm, polichlorowanych bifenyli 19,7 ppb oraz 
pestycydów chloroorganicznych – suma DDT i pochodnych jego rozpadu wyniosła 26,1 ppb. W Santoku 
stężenie kadmu osiągnęło 6,7 ppm, PCB 13,5 ppb, a DDT i metabolitów 7,5 ppb, natomiast w Kostrzynie 
podwyższona była zawartość miedzi 187 ppm i ołowiu 447 ppm. 
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Podobnie duże jest zazwyczaj zanieczyszczenie osadów Odry – w 2009 r. szczególnie wysoka była koncen-
tracja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, których suma była najwyższa wśród osadów wo-
jewództwa lubuskiego – 34834 ppb, w tym aż 3936 ppb benzo(a)pirenu.

Wśród osadów pobranych z lubuskich jezior jako zanieczyszczone sklasyfikowano osady jeziora Lubiąż, 
w których wykryto 13650 ppb WWA, w tym 982 ppb benzo(a)pirenu, oraz 71,1 ppb DDT i produktów roz-
kładu (tab.III.12).

Tab. III.11. Klasyfikacja osadów dennych rzek województwa lubuskiego pod względem geochemicznym i biogeochemicz-
nym oraz spełniania kryteriów rozporządzenia MŚ z 2002 r. (wg badań PIG z 2009 r.)

Lp. Rzeka Miejscowość Klasyfikacja 
urobku

Klasa 
geochemiczna

Ocena 
biogeochemiczna

1. Barycz Wyszanów niezanieczyszczone I TEL
2. Polski Rów Szlichtyngowa niezanieczyszczone III PEL
3. Krzycki Rów Przyborów zanieczyszczone III PEL
4. Odra Nowa Sól niezanieczyszczone II TEL
5. Polski Rów Klimontów niezanieczyszczone I TEL
6. Kwisa Trzebów niezanieczyszczone I TEL
7. Czerna Wielka Żagań niezanieczyszczone I TEL
8. Nysa Łużycka Janiszowice niezanieczyszczone II TEL
9. Szprotawa Szprotawa niezanieczyszczone II PEL

10. Stawna Małomice niezanieczyszczone I TEL
11. Noteć Lipki Małe niezanieczyszczone I TEL
12. Obra Skwierzyna niezanieczyszczone I TEL
13. Warta Skwierzyna niezanieczyszczone III PEL
14. Obrzyca Głuchów niezanieczyszczone II TEL
15. Warta Santok niezanieczyszczone IV PEL
16. Bóbr Raduszec niezanieczyszczone II PEL
17. Nysa Łużycka Gubin niezanieczyszczone II TEL
18. Odra Świecko niezanieczyszczone II TEL
19. Odra Połęcko zanieczyszczone II PEL
20. Warta Kostrzyn zanieczyszczone IV PEL
21. Odra Kostrzyn niezanieczyszczone II TEL

Tab. III.12. Klasyfikacja osadów dennych jezior województwa lubuskiego pod względem geochemicznym i biogeochemicznym oraz speł-
niania kryteriów rozporządzenia MŚ z 2002 r. (wg badań PIG z 2009 r.)

Lp. Jezioro Gmina Klasyfikacja 
urobku

Klasa 
geochemiczna

Ocena 
biogeochemiczna

1. Lubie Lubrza niezanieczyszczone II PEL
2. Wielkie Witnica niezanieczyszczone II PEL
3. Lubniewsko Lubniewice niezanieczyszczone II PEL
4. Marwicko Lubiszyn niezanieczyszczone II PEL
5. Bukowieckie Międzyrzecz niezanieczyszczone I TEL
6. Bytnickie Bytnica niezanieczyszczone I TEL
7. Lubiąż Lubniewice zanieczyszczone II PEL
8. Kursko Międzyrzecz niezanieczyszczone II PEL
9. Głębokie Bytnica niezanieczyszczone II PEL

10. Chycina Bledzew niezanieczyszczone II PEL
11. Lubikowskie Przytoczna niezanieczyszczone I TEL
12. Tarnowskie Małe Sława niezanieczyszczone II PEL
13. Wojnowskie Wsch. Kargowa niezanieczyszczone II TEL
14. Wojnowskie Zach. Kargowa niezanieczyszczone II PEL
15. Lgińsko Wschowa niezanieczyszczone II PEL
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Osady wodne wolne od zanieczyszczeń mogą być w zasadzie dowolnie zagospodarowane, zarówno w śro-
dowisku wodnym, jak i lądowym. Jednak w praktyce stosowanie osadów dennych powinno być poprzedzone 
szczegółową analizą w oparciu o zasady wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standar-
dów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi [5]. Osady pochodzące z dna zbiorników powierzchniowych 
wód stojących lub płynących używane w pracach ziemnych, powinny spełniać kryteria dopuszczalnych warto-
ści stężeń, z uwzględnieniem m.in. aktualnej i planowanej funkcji gleby lub ziemi oraz wodoprzepuszczalności 
gruntów występujących w miejscu przeznaczenia.

Marek Demidowicz
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3. Monitoring wód podziemnych

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych na obszarze województwa lubuskiego w roku 2009 stanowiły oko-
ło 4,8% zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych całego kraju. Stan ten również w poprzednich latach 
utrzymywał się na podobnym poziomie. Największą część zasobów wód podziemnych woj. lubuskiego stanowią 
wody piętra czwartorzędowego (ok. 93%), wody trzeciorzędowe stanowią tylko 7% zasobów, natomiast wody 
kredowe stanowią jedynie jedną setną procenta zasobów i nie pełnią funkcji użytkowej (wg GUS 2010 r.).

Pobór wód podziemnych na potrzeby produkcyjne gospodarki narodowej i ludności w woj. lubuskim 
w 2009 roku stanowił według danych GUS 5,9%, natomiast na cele zaopatrzenia sieci wodociągowych – po-
nad 46%. Województwo lubuskie pod względem zasobów eksploatacyjnych wśród innych województw znaj-
duje w środku listy, natomiast pobór wód na ww. cele jest bardzo niski, klasyfikuje województwo na ostatnim 
miejscu.

W latach 2009-2010 badania wód podziemnych w woj. lubuskim wykonał Państwowy Instytut Geologiczny 
na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Monitoring obejmował badanie jakości wód pod-
ziemnych jeden raz w ciągu roku. W roku 2009 sieć pomiarowa obejmowała 26 punktów pomiarowych na 
obszarze czterech powiatów (tab. III.13 i rys. III-39): żarskiego – 16 punktów, krośnieńskiego – 7 punktów, 
strzelecko–drezdeneckiego – 2 punkty, m. Gorzów Wlkp. – 1 punkt. Próby pobrano raz w roku w okresie 
jesiennym (wrzesień i październik). W roku 2010 sieć obejmowała 40 punktów pomiarowych na terenie dzie-
sięciu powiatów: żarskiego – 13 punktów, krośnieńskiego – 6 punktów, słubickiego – 5 punktów, sulęcińskiego 
– 5 punktów, zielonogórskiego – 4 punkty, strzelecko-drezdeneckiego – 3 punkty, nowosolskiego – 1 punkt, 
wschowskiego – 1 punkt, żagańskiego – 1 punkt, m. Gorzów Wlkp. – 1 punkt. Pobory przeprowadzono 
w okresie letnim (czerwiec – lipiec).

W 2009 roku badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach monitoringu operacyjnego, 
który prowadzony jest w celu ustalenia stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód podziemnych 
(JCWPd) uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz w celu 
ustalenia długoterminowych tendencji wzrostowych stężenia zanieczyszczeń spowodowanych działalnością 
człowieka. 

W 2010 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego przeprowadzone były 
w ramach monitoringu diagnostycznego, realizowanego w celu uzupełnienia i sprawdzenia procedury oceny 
wpływu oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz dokonania oceny długoterminowych zmian 
wynikających zarówno z warunków naturalnych, jak również oddziaływań wynikających z działalności czło-
wieka. 
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Zakres badań w latach 2009–2010 obejmował wskaźniki ogólne: odczyn, ogólny węgiel organiczny, prze-
wodność w 20 °C, temperaturę, tlen rozpuszczony oraz wskaźniki nieorganiczne: amoniak, anionowe substan-
cje powierzchniowo czynne, antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, beryl, bor, brom, chlorki, chrom, cyjanki 
wolne, cyna, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan, miedź, molibden, nikiel, ołów, 
potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, tal, tytan, uran, wanad, wapń, wodorowęglany, zasadowość ogólna, 
żelazo. W roku 2009 w dwóch punktach: nr 2307 – Dobrzyń oraz nr 2342 - Strzegów wykonano zakres badań 
rozszerzony o dodatkowe wskaźniki (m.in.: antracen, benzo(a)piren, aldryna, p,p’-DDT, endosulfan I).

Ocena jakości wód podziemnych w latach 2009-2010 została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. 
U. Nr 143, poz. 896). Ocenę klas jakości wód podziemnych przeprowadzono dokonując porównania otrzy-
manych wyników z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu. 

Zarówno w roku 2009, jak i w 2010, na obszarze województwa lubuskiego nie stwierdzono wód bardzo 
dobrej jakości (klasa I). W roku 2009 wody dobrej jakości (klasa II) występowały w 8 punktach w miejscowo-
ściach: Górki, Strzegów, Przychów, Sękowice, Biecz, Zasieki, Drzeniów, Drożków. W 5 punktach stwierdzono 
zadowalającą jakość wód (klasa III), a w 9 punktach stwierdzono wody niezadowalającej jakości (klasa IV). 
W roku 2010 wody o dobrej jakości (klasa II) stwierdzono w 6 punktach w miejscowościach: Rudnica 1-3, 
Słońsk, Świecko, Krosno Odrzańskie. W pozostałych 22 punktach stwierdzono wody o zadowalającej jakości 
(klasa III), a w 8 punktach wody o niezadowalającej jakości (klasa IV). Wody złej jakości (V klasa) występowały 
w 4 punktach w miejscowościach: m. Gorzów Wlkp., Przewóz, Rybojedzko i Świecko.

Udział procentowy poszczególnych klas czystości wód podziemnych w latach 2009-2010 przedstawia 
rys. III-38. Na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w woj. lubuskim w 2010 roku stwier-
dzono, iż największy udział miały wody III klasy (zadowalającej jakości) – 55%. Wody najlepszej jakości stwier-
dzono na obszarze JCWPd nr 36 w miejscowości Górki, które w latach 2009-2010 utrzymywały się w II klasie 
– dobrej jakości. Część zasobów wód podziemnych, głównie na obszarze JCWPd nr 67 w powiatach żarskim 
i krośnieńskim pogorszyła w omawianym okresie swoją jakość, z II do III klasy. Poprawie uległa jakość wody 
na stanowiskach: nr 2023 – Gościm, nr 2582 – Mirostowice Dolne, nr 2586 – Czaple, 2587-Przewoźniki (z kla-
sy IV do III) oraz nr 2307 – Dobrzyń (z klasy IV do klasy II).

W roku 2009 w 4 punktach badania wykazały złą jakość wód podziemnych (klasa V). Najczęściej przekra-
czane w klasie V były wartości następujących wskaźników: amoniaku, wapnia, siarczanów, potasu oraz cynku 
– w obrębie jednolitych części wód nr: 26 i 67. Wody złej jakości (klasa V) występowały  w roku 2010 również 
w 4 punktach w obrębie jednolitych części wód podziemnych nr: 26, 67 i 59. Wskaźnikami determinującymi 
złą jakość wody były przekroczenia następujących wskaźników: żelaza, manganu, wapnia, magnezu, molibde-
nu, siarczanów i manganu.

Jakość wód podziemnych w roku 2010 uległa znacznej poprawie w porównaniu do roku 2009 w dwóch 
punktach: nr 2335 z V do IV klasy, nr 2585 – z V do III klasy. Jedynie w punkcie nr 539 – m. Gorzów Wlkp. 
wody pozostały w klasie V, tym samym klasyfikując ten punkt jako najgorszy w województwie lubuskim pod 
względem jakości wód podziemnych. 

W utworach ujmujących wody o niskiej jakości uwidacznia się szczególnie wpływ czynników antropoge-
nicznych: nieuregulowana gospodarka wodna, oddziaływanie rolnictwa oraz uzdatnianie wody pobieranej 

Rys. III-38. Udział procentowy poszczególnych klas czystości wód podziemnych badanych w latach 2009-2010 na terenie 
województwa lubuskiego
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z piętra czwartorzędowego i górnych poziomów piętra trzeciorzędowego, co stanowi problem ogólnopolski. 
Natomiast przyczyną złej jakości wody w punkcie nr 539 – m. Gorzów Wlkp. jest prawdopodobnie od wielu 
lat, pomimo dużej miąższości strefy aeracji ujęcia, intensywny pobór wód podziemnych. 

Należy zaznaczyć, iż w latach 2009-2010 badane były inne punkty, dlatego trudno o dokładną ocenę po-
równawczą. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie prowadzenia monitoringu wód 
podziemnych oraz oceny ich jakości, badania stanu chemicznego wód podziemnych prowadzi się oceniając 
ich jakość w jednolitych częściach wód podziemnych. Ocena stanu chemicznego badanych JCWPd wymaga 
dłuższego okresu badawczego niż 3-4 lata biorąc pod uwagę, że w obrębie roku kalendarzowego chemizm 
wód w tym samym otworze potrafi zmieniać się o klasę czystości, co wynikać może chociażby z sezonowych 
wahań zwierciadła wody w obrębie warstwy wodonośnej. Jedynie badania długookresowe mogą pozwolić na 
obiektywną ocenę przyczyn zmian jakości wód w obrębie badanego piętra wodonośnego i na wyprowadzanie 
wniosków odnośnie ewentualnej presji antropogenicznej w obszarach zasobowych monitorowanych otwo-
rów.

Tab. III.13. Jakość wód podziemnych badanych w województwie lubuskim w latach 2009-2010

N
r 

pu
nk

tu
 

Identyfikator 
UE Nazwa punktu Powiat

JC
W

Pd

St
ra

ty
gr

afi
a

Rok badań
2009 2010

Klasa 
jakości 
wód

Wskaźniki 
w gra-
nicach 
stężeń 
V klasy 

jakości wód

Klasa 
jakości 
wód

Wskaźniki 
w granicach 

stężeń V 
klasy jakości 

wód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
490 PL02G041_001 Rudnica

sulęciński
41 NgM   II  

491 PL02G041_002 Rudnica 41 Q   II  
492 PL02G041_003 Rudnica 41 Q   II  

539 PL02G026_001 Gorzów 
Wielkopolski

m. Gorzów 
Wlkp. 26 Q V Ca, NH4, 

SO4
V  Fe, Ca, 

Mg, SO4, 

540 PL02G036_013 Strzelce 
Klasztorne

strzelecko-
drezdenecki 36 Q   III  

792 PL02G066_001 Wysokie
zielonogórski

66 NgM   III  
793 PL02G066_002 Wysokie 66 Q   III  
795 PL02G071_001 Kargowa 71 Q   IV  
1065 PL02G069_007 Żagań żagański 69 Q   III  
1123 PL02G071_002 Wschowa wschowski 71 Q   III  
1148 PL02G068_002 Lubsko żarski 68 Q III  III  
1150 PL02G066_004 Kiełpin zielonogórski 66 Q   III  
1162 PL02G035_001 Ługi Górzyckie słubicki 35 Q   IV  
1174 PL02G067_013 Późna

krośnieński
67 Pg+Ng   III  

1175 PL02G067_014 Późna 67 Pg+Ng   III  
1176 PL02G067_011 Przewóz żarski 67 Pg+Ng   V Mo
1177 PL02G059_003 Rybojedzko słubicki 59 Pg+Ng   V Na
1181 PL02G035_002 Słońsk sulęciński 35 Q   II  
1190 PL02G059_005 Świecko

słubicki
59 Pg+Ng   V TOC

1191 PL02G059_006 Świecko 59 Pg+Ng   II  

1769 PL02G066_005 Krosno 
Odrzańskie krośnieński 66 Q   II  

1830 PL02G041_005 Chartów sulęciński 41 Q   IV  
1833 PL02G068_001 Jasień żarski 68 Q V K   
1834 PL02G066_003 Nowe Żabno nowosolski 66 Q   III  
2023 PL02G036_008 Gościm strzelecko-

drezdenecki
36 Q IV  III  

2024 PL02G036_006 Górki 36 Q II  II  
2200 PL02G059_004 Rybojedzko słubicki 59 Pg+Ng   IV  
2307 PL02G088_001 Dobrzyń

żarski
88 Q     IV *  II  

2335 PL02G067_010 Przewóz 67 Pg+Ng V NH4 IV  
2336 PL02G067_012 Przewóz 67 Q IV    
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N
r 

pu
nk

tu
 

Identyfikator 
UE Nazwa punktu Powiat

JC
W

Pd

St
ra

ty
gr

afi
a

Rok badań
2009 2010

Klasa 
jakości 
wód

Wskaźniki 
w gra-
nicach 
stężeń 
V klasy 

jakości wód

Klasa 
jakości 
wód

Wskaźniki 
w granicach 

stężeń V 
klasy jakości 

wód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2341 PL02G067_002 Strzegów

krośnieński

67 Q III  III  
2342 PL02G067_003 Strzegów 67 Q     II  *    
2344 PL02G067_008 Strzegów 67 Pg+Ng III  III  
2575 PL02G067_017 Przychów 67 Q II  III  
2576 PL02G067_018 Sękowice 67 Q II    
2577 PL02G067_019 Biecz

żarski

67 Q II  III  
2578 PL02G067_016 Zasieki 67 Q II  III  
2579 PL02G068_004 Rytwiny 68 Q IV  IV  
2580 PL02G068_005 Drzeniów 68 Q II    
2581 PL02G068_006 Jasień 68 Q III  IV  

2582 PL02G068_007 Mirostowice 
Dolne 68 NgM IV  III  

2583 PL02G068_008 Olbrachtów 68 Q IV  IV  
2584 PL02G068_009 Drożków 68 Pg+Ng II  III  
2585 PL02G068_010 Olszyniec 68 Pg+Ng V Zn III  
2586 PL02G068_011 Czaple 68 Q IV  III  
2587 PL02G068_012 Przewoźniki 68 Q IV  III  
2903 PL02G067_005 Strzegów

krośnieński
67 Q IV    

2904 PL02G067_006 Strzegów 67 Tr III    
 Objaśnienia: 

JCWPd – Jednolita Część Wód Podziemnych,
Q – Czwartorzęd, Tr – Trzeciorzęd, NgM – Neogen-Miocen, Pg+Ng – Paleogen+Neogen, TrM – Trzeciorzęd-Miocen,
* – badane dodatkowe wskaźniki, TOC – ogólny węgiel organiczny

Przemysław Susek, Aleksandra Olszowa-Rzepka

Tab. III.13. Jakość wód podziemnych badanych... cd.
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Rys. III-39. Lokalizacja punktów monitoringu operacyjnego wód podziemnych w 2009 roku oraz monitoringu diagno-
stycznego w 2010 roku
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Budowa autostrady A2 koło Żelechowa (fot. Przemysław Susek)
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1. Stan zagrożenia hałasem środowiskowym

Dźwięk określa się, jako zaburzenie środowiska sprężystego (najczęściej powietrza) rozchodzące się w spo-
sób falowy, prowadzące do wytworzenia wrażenia słuchowego. Natomiast hałas stanowią dowolne dźwięki 
niepożądane w danych warunkach i dla danej osoby. 

Hałas, jako zanieczyszczenie środowiska, wpływa na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowie-
ka. Do głównych źródeł hałasu kształtujących klimat akustyczny zalicza się:

komunikację samochodową, tramwajową, lotniczą i kolejową, –
parkingi, zajezdnie autobusowe i tramwajowe, –
zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe, –
obiekty publiczne, takie jak: stadiony, tereny zabaw, dyskoteki, kluby muzyczne, –
tereny budowy. –

Tab. IV.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (określone w celu ustalania i kontroli warunków korzystania ze 
środowiska)

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu [dB]

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu

LAeq D
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom

LAeq N
przedział 

czasu odniesienia 
równy 8 

godzinom

LAeq D
przedział czasu 

odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

kolejno po sobie 
następującym 

godzinom dnia

LAeq N
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy

Strefa ochronna „A” uzdrowiskaa) 
Tereny szpitali poza miastemb) 50 45 45 40

Tereny zabudowy mieszkaniowej a) 
jednorodzinnej
Tereny zabudowy związanej ze b) 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży2)

Tereny domów opieki społecznejc) 
Tereny szpitali w miastachd) 

55 50 50 40

Tereny zabudowy mieszkaniowej a) 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego
Tereny zabudowy zagrodowejb) 
Tereny rekreacyjno-c) 
wypoczynkowe2)

Tereny mieszkaniowo-usługowed) 

60 50 55 45

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców3) 65 55 55 45

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom 

hałasu w porze nocy.
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów admi-

nistracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., 
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

LAeq D oznacza równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, a LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocnej.
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Tab. IV.2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (określone w celu prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 
ochrony przed hałasem)

Rodzaj terenu

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A [dB]

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu

LDWN
przedział 

czasu 
odniesienia

równy 
wszystkim 

dobom w roku

LN
przedział 

czasu odniesienia
równy wszystkim 

porom nocy

LDWN
przedział czasu 

odniesienia
równy wszystkim 
dobom w roku

LN
przedział czasu 

odniesienia
równy wszystkim 

porom nocy

Strefa ochronna "A" uzdrowiskaa) 
b) Tereny szpitali poza miastema) 50 45 45 40

Tereny zabudowy mieszkaniowej a) 
jednorodzinnej
Tereny zabudowy związanej ze b) 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży
Tereny domów opieki społecznejc) 
Tereny szpitali w miastachd) 

55 50 50 40

Tereny zabudowy mieszkaniowej a) 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego
Tereny zabudowy zagrodowejb) 
Tereny rekreacyjno-c) 
wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo-usługowed) 

60 50 55 45

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców2) 65 55 55 45

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów admi-

nistracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., 
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

L DWN oznacza długookresowy średni  poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, 
z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, a LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, 
wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku.

Badania środowiska pod kątem uciążliwości akustycznej wykonane w latach 2009-2010 na terenie woje-
wództwa lubuskiego dotyczyły obiektów prowadzących działalność gospodarczą i transportu samochodowe-
go. Pomiary poziomu hałasu prowadzone były w ramach planowej działalności kontrolnej, kontroli inter-
wencyjnych oraz badań stanu środowiska. Przy pomiarach i ich opracowaniu posługiwano się następującymi 
aktami prawnymi:

PN-N-01341, maj 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 23 grudnia 2004 r.- metodyka referencyjna,
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadze- –
nia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Dz. U. Nr 206 poz. 1291. Zał. Nr 
6 - metodyka referencyjna,
rozporządzenie MŚ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu  –
LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowa- –
dzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejo-
wą, linią tramwajową, lotniskiem, portem, (Dz. U. Nr 192 poz. 1392),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów  –
prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, 
które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji, (Dz. U. Nr 18 poz. 164),
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rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informa- –
cji o środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 828).

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności 
na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, oraz zmniejszeniu po-
ziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy Prawo 
ochrony środowiska – dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się pro-
gram ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Śro-
dowiska (ustawa Prawo ochrony środowiska, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć 
przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu.

Podstawowym elementem systemu monitoringu hałasu środowiskowego jest baza danych OPH – „System 
kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących hałas”. W bazie tej ewidencjonowane są źródła hałasu komu-
nikacyjnego i przemysłowego.

2. Pomiary hałasu przemysłowego

Na terenie województwa lubuskiego większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powodu-
je uciążliwą emisję hałasu tylko dla najbliższego otoczenia. W latach 2009-2010 przeprowadzono 120 kontroli 
z pomiarami emisji hałasu do środowiska (znaczną część w ramach interwencji). Pomiary zostały wykonane 
w 205 punktach (w tym 56 punktów w porze nocnej). 

Rysunki IV-1 i IV-2 przedstawiają branże skontrolowanych zakładów i podmiotów,  odzwierciedlając dość 
wiernie specyfikę gospodarczą województwa lubuskiego.

Większość kontroli prowadzona była w ramach działań interwencyjnych. Ilość kontroli przeprowadzonych 
w latach 2009–2010 w rozbiciu na branże przedstawiają tabele IV.3 i IV.4.

Tab. IV.3. Zestawienie liczby przeprowadzonych w 2009 r. kontroli w zakresie emisji hałasu 

Branża Liczba kontroli
Liczba punktów pomiarowych

Pora dzienna Pora nocna
Drzewna 8 17 3
Metalowa 7 12 -
Usługi i handel 30 26 16
Energetyka 6 5 6
Chemiczna 5 10 6
Budownictwo 3 4 1
Inne branże 14 16 7

Rys. IV-1. Branże zakładów i podmiotów skontrolowanych w 2009 r.
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Tab. IV.4. Zestawienie liczby przeprowadzonych w 2010 r. kontroli w zakresie emisji hałasu 

Branża Liczba kontroli
Liczba punktów pomiarowych

Pora dzienna Pora nocna
Drzewna 9 11 2
Metalowa 5 8 -
Usługi i handel 15 15 7
Energetyka 1 2 1
Chemiczna 3 5 -
Budownictwo 1 1 -
Inne branże 13 17 7

Część badań wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu dźwięku LAeq emi-
towanego do środowiska, stanowiąc podstawę do podjęcia działań administracyjnych.

3. Pomiary hałasu komunikacyjnego

W latach 2009-2010 w ramach monitoringu hała-
su komunikacyjnego (krótko- oraz długookresowego) 
przeprowadzono badania w 14 punktach pomiaro-
wych. Badania wykonano w odległości 10 m od kra-
wędzi jezdni lub bezpośrednio przed elewacją budyn-
ków. Pomiary hałasu komunikacyjnego (drogowego) 
prowadzono zgodnie z przyjętym pięcioletnim pla-
nem pomiarowym.

Poniżej przedstawione zostały wyniki pomiarów 
hałasu drogowego wykonanych w województwie 
lubuskim w latach 2009-2010. Szczegółowy wykaz 
punktów pomiarowych hałasu krótkookresowego 
w punktach referencyjnych oraz zmierzonych para-
metrów przedstawia tab. IV.5, a punktów pomiaro-
wych hałasu długookresowego wraz ze zmierzonymi 
parametrami przedstawiają tabele IV.6 i IV.7. Poza 
pomiarami w punktach referencyjnych (10 m od źró-
dła hałasu) prowadzono także pomiary na linii zabu-
dowy w Strzelcach Krajeńskich, Jeninie i Białczu. Lo-
kalizację miejsc, w których były wykonywane pomiary 
przedstawiono na rys. IV-3.

Rys. IV-2. Branże zakładów i podmiotów skontrolowanych w 2010 r.
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Tab. IV.5. Wyniki monitoringu hałasu drogowego uzyskane dla punktów referencyjnych w latach 2009-2010 

Lp. Ulica

D
łu

g.
 o

dc
in

ka
 

po
m

ia
ro

w
eg

o 
[m

] Poziom hałasu [dB] 

w odległości 10 m od 
drogi

Natężenie ruchu 
[poj./h]

Li
cz

ba
bu

dy
nk

ów
*

Liczba
miesz-

kańców*pora 
dzienna
L Aeq D

pora 
nocna
L Aeq N

ogółem
dzień/

noc

% 
pojazdów
ciężkich
dzień/

noc
Pomiary wykonane w 2009 r.

Kargowa
1. Sulechowska 200 65,0 - 397 15 6 850
2. Wolsztyńska 200 65,3 - 441 16 5 1080

Skwierzyna 
3. 2 Lutego 572 68,9 65,9 999/196 21/44 98 1284

Strzelce Krajeńskie 
4. Bolesława Chrobrego 1420 68,2 64,3 652/158 10/17 13 649

Wschowa
5. Kazimierza Wielkiego 100 67,3 - 561 26 8 500
6. 55. Poznań. Pułku Piechoty 100 70,7 - 547 20 15 45
7. Wolsztyńska 100 64,8 - 558 14 2 50

Pomiary wykonane w 2010 r.
Białcz

8. Gorzowska 2750 64,4 57,9 317/46 10/9 91 213
Jenin

9. Gorzowska 3600 67,7 60,4 549/75 6/8 274 822
Nowa Sól

10. Wojska Polskiego 200 66,7 63,7 730/134 9/11 14 200
11. Zielonogórska 200 66,7 63,4 650/72 9/10 4 100

Strzelce Krajeńskie
12. Bolesława Chrobrego 1420 69,5 65,5 665/143 10/16 13 649

Wschowa
13. Kazimierza Wielkiego 100 68,1 - 553 26 5 500
14. 55. Poznań. Pułku Piechoty 100 69,0 - 521 22 15 45

*- bezpośrednio eksponowanych na hałas 

Tab. IV.6. Wyniki monitoringu hałasu długookresowego w 2009 r. w Strzelcach Krajeńskich przyul. Bolesława Chrobrego 17–18 

Lp. Typ dnia

D
łu

g.
 o

dc
in

ka
 

po
m

ia
ro

we
go

 
[m

]

Laeq [dB] Natężenie ruchu 
[poj./h]

Li
cz

ba
bu

dy
nk

ów
*

Li
cz

ba
m

ie
sz

ka
ńc

ów
*

pora 
dzienna
L Aeq D

pora 
nocna
L Aeq N

ogółem
dzień/ 

noc

% poj.
ciężkich

dzień/ noc

Pora wiosenna
1. 30-31.06.2009 – dzień roboczy 1420 68,4 65,1 620/164 10,2/13,3 13 649

Pora jesienna
2. 23-24.10.2009 – dzień roboczy

1420
67,8 65,8 575/141 8,7/11,9

13 6493. 24-25.10.2009 – dzień 
weekendowy 68,1 62,1 550/73 5,5/6,0

*- bezpośrednio eksponowanych na hałas 
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Rys. IV-3 Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu komunikacyjnego
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Tab. IV.7. Wyniki monitoringu hałasu długookresowego  w 2010 r. w Nowej Soli przy ul. Zielonogórskiej 

Lp. Typ dnia 

D
łu

g.
 o

dc
in

ka
 

po
m

ia
ro

w
eg

o
[m

]

Poziom hałasu [dB]
w odległości 10 m od 

drogi

Natężenie ruchu 
[poj./h]

Li
cz

ba
bu

dy
nk

ów
*

Li
cz

ba
m

ie
sz

ka
ńc

ów
*

pora 
dzienna
L Aeq D

pora 
nocna
L Aeq N

ogółem
% 

pojazdów
ciężkich

Pora wiosenna
1. 20.04.2010 r. - dzień roboczy

200

66,7 - 649 9

10 60

2. 21.04.2010 r. - dzień roboczy - 63,4 72 11
3. 8.05.2010 r. - dzień 

weekendowy 64,6 - 508 6

4. 8.05.2010 r. - dzień 
weekendowy - 61,8 108 6

Pora jesienna
5. 5.10.2010 r. - dzień roboczy

200

66,9 - 789 9

10 60
6. 6.10.2010 r.- dzień roboczy - 62,6 80 10
7. 9.10.2010 r.- dzień weekendowy 66,3 - 660 4
8. 9.10.2010 r.- dzień weekendowy - 60,3 94 4

*- bezpośrednio eksponowanych na hałas 

Na terenie miejscowości objętych pomiarami, wzdłuż badanych ulic, występowała zabudowa mieszkaniowa 
z usługami, zwarta i rozproszona, o wysokości od jednej do pięciu kondygnacji.

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że głównym źródłem uciążliwości akustycznej jest przejazd pojaz-
dów ciężkich. Udział pojazdów ciężkich był zróżnicowany i wynosił: 

w porze dziennej od 6% (Jenin, ul. Gorzowska) do 26% (Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego), –
w porze nocnej od 8% (Jenin, ul. Gorzowska) do 44% (Skwierzyna, ul. 2 Lutego). –

Wybrane wyniki badań hałasu drogowego wykonanego w latach 2009-2010 przedstawiono na rysunkach 
IV-4 – IV-14.

Rys. IV-4. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Kargowej przy ul. Sulechowskiej (26.05.2009 r.)

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

osobowe 336 372 252 300 324 360 348 314 360 336 480 468 348 240 236 300

ciężarowe 24 60 0 48 36 36 144 96 60 72 84 144 48 24 24 72

Poziom dźwięku A w dB 67,5 67,8 61,6 63,2 64,3 63,6 68,5 65,3 64,2 66,3 64,1 65,6 62,9 62,9 60,3 62,8
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Rys. IV-7. Hałas emitowany przez pojazdy samochodowe w porze dziennej Skwierzynie przy ul. 2 Lutego (pomiar 
w dniach 10-11.11.2009 r. przy drodze krajowej nr 3) 

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

osobowe 388 660 713 772 752 853 848 934 991 1080 1125 983 944 660 542 348

ciężarowe 204 212 262 226 307 304 261 264 239 250 235 191 145 109 113 70

Poziom dźwięku A w dB 69,3 69,3 69,4 69,2 69,7 69,3 69,7 69 69 69,4 69 69 68,8 68,2 67,5 66,2
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Rys. IV-6. Wyniki pomiarów hałasu drogowego  w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego (22.04.2010 r.)

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

osobowe 708 664 828 780 720 750 744 756 732 1000 780 518 492 456 354 312

ciężarowe 96 80 84 96 80 112 120 96 66 42 54 46 40 36 18 18

Poziom dźwięku A w dB 67,7 66,9 67,3 66,9 66,4 67,1 66,6 65,7 66,6 68,6 66,8 66,5 66,7 66 65,6 64,3
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Rys. IV-5. Wyniki pomiarów hałasu drogowego we Wschowie przy ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty (24.06.2010 r.)

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

osobowe 204 420 468 504 420 432 384 372 456 600 516 360 420 312 312 336

ciężarowe 60 96 48 84 168 108 168 96 132 156 120 96 144 48 120 168

Poziom dźwięku A w dB 68,2 69,5 69 69,7 70,8 68 69,7 68,3 68,7 70,4 68,8 67,4 69,1 67,2 68,9 69,2
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Rys. IV-10. Hałas emitowany przez pojazdy samochodowe w porze nocnej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Bolesława 
Chrobrego 17-18 (pomiar w dniach 28-29.07.2010 r. przy drodze krajowej nr 22)

22-23 23-24 00-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

osobowe 253 147 82 56 61 61 83 221

ciężarowe 38 39 14 21 16 7 9 33

Poziom dźwięku A w dB 68 67,4 65,6 61,9 63 62,5 63 67,5
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Rys. IV-9. Hałas emitowany przez pojazdy samochodowe w porze dziennej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Bolesława 
Chrobrego 17-18 (pomiar w dniu 28.07.2010 r. przy drodze krajowej nr 22)

6-7 7-8 8-9 9-10
10-
11

11-
12

12-
13

13-
14

14-
15

15-
16

16-
17

17-
18

18-
19

19-
20

20-
21

21-
22

osobowe 313 408 512 599 675 671 732 692 857 793 774 655 595 491 428 354

ciężarowe 52 59 64 77 73 80 91 59 86 80 71 87 67 65 52 35

Poziom dźwięku A w dB 69,9 69,4 68,9 68,8 69,6 69,4 69,5 69,7 69 70,8 70,2 70,3 69,8 70,2 69,1 68,6
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Rys. IV-8. Hałas emitowany przez pojazdy samochodowe w porze nocnej Skwierzynie przy ul. 2 Lutego (pomiar w dniach 
10-11.11.2009 r. przy drodze krajowej nr 3) 

22-23 23-24 00-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

osobowe 258 188 100 66 59 47 58 104

ciężarowe 83 81 114 62 74 104 87 83

Poziom dźwięku A w dB 66,7 66,1 66,6 64,6 64,8 66,8 65,5 65,6
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Rys. IV-13. Hałas emitowany przez pojazdy samochodowe w porze dziennej (5.10.2010 r. – dzień roboczy w okresie 
jesiennym) przy drodze wojewódzkiej nr 292 w Nowej Soli przy ul. Zielonogórskiej

22-23 23-24 00-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

osobowe 253 147 82 56 61 61 83 221

ciężarowe 38 39 14 21 16 7 9 33

Poziom dźwięku A w dB 68 67,4 65,6 61,9 63 62,5 63 67,5
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Rys. IV-12. Hałas emitowany przez pojazdy samochodowe w porze dziennej (8.05.2010 r. – dzień weekendowy w okresie 
wiosennym) przy drodze wojewódzkiej nr 292 w Nowej Soli przy ul. Zielonogórskiej 

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

osobowe 228 420 552 504 528 516 672 612 636 576 540 468 612 426 240 120

ciężarowe 12 12 60 42 60 64 60 42 60 18 24 6 12 0 0 0

Poziom dźwięku A w dB 62,4 65,2 65,9 64,8 65,3 65,4 64,9 65,1 65,3 64,9 65 64,7 63,9 64,1 63,8 60,3
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Rys. IV-11. Hałas emitowany przez pojazdy samochodowe w porze dziennej (20.04.2010 r. – dzień roboczy w okresie 
wiosennym) przy drodze wojewódzkiej nr 292 w Nowej Soli przy ul. Zielonogórskiej

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

osobowe 396 318 672 720 696 738 720 630 834 988 896 558 282 360 390 300

ciężarowe 36 30 64 72 64 78 120 108 96 62 78 36 24 12 6 12

Poziom dźwięku A w dB 65,2 64,3 67,1 67,2 66,3 67,2 67,2 67,7 67,1 68,3 67,4 66,9 66,3 65,5 66,6 66
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Na przedstawionych wykresach wyraźnie widać, że największą uciążliwość akustyczną powoduje przejazd 
pojazdów ciężkich.

Wartości długookresowych poziomów dźwięku wyznaczono stosując metodę uproszczoną na podstawie po-
miarów krótkookresowych. Stosując tę metodę dokonuje się oszacowania długookresowych poziomów dźwięku 
w odległości od źródła nie przekraczającej 50 m. Podstawą obliczeń jest wykonanie kilku pomiarów poziomów 
dźwięku (o czasie trwania nie krótszym niż 24 h), z rozróżnieniem pór: dziennej, wieczornej i nocnej. 

Na podstawie przedstawionych w tabeli wyników obliczono wskaźnik hałasu – poziom dzienno – wieczorno 
– nocny.

W czerwcu i październiku 2009 r. badania długookresowego poziomu dźwięku wykonano w Strzelcach Kra-
jeńskich. Długookresowy średni poziom dźwięku dla całego roku 2009  w punkcie pomiarowym przy ul. Bo-
lesława Chrobrego 17-18 wyniósł LDWN = 72,4 dB (A), natomiast długookresowy średni poziom dźwięku dla 
okresów nocnych w 2009 r. wyniósł LN =  65,1 dB (A).

Przez centrum tego miasta przebiega droga krajowa nr 22, która na badanym odcinku ma nawierzchnię 
brukowaną. Na terenie objętym pomiarami (3 punkty pomiarowe) stwierdzono duże przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego i długookresowego. 

W Skwierzynie przeprowadzono pomiar dobowy, który potwierdził uzyskane w latach wcześniejszych prze-
kroczenie wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu dźwięku, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej. 

Natężenie ruchu w porze nocnej było ok. 5 razy mniejsze niż w ciągu dnia, przy niewielkim wzroście udzia-
łu pojazdów ciężkich. Zaobserwowano wzmożony ruch w Strzelcach Krajeńskich w okresie letnim. Natężenie 
ruchu w porze dziennej w tym okresie było najwyższe, przy jednoczesnym największym udziale samochodów 
ciężarowych w porze nocnej. 

W lipcu 2010 r. wykonane zostały ponownie pomiary w Strzelcach Krajeńskich, które potwierdziły występowa-
nie przekroczenia wartości dopuszczalnych. W punktach Jenin i Białcz pomiary wykonywane były po raz pierwszy 
we wrześniu i październiku 2010 r. i ich wynik wskazał na konieczność powtórzenia badań w ciągu pięciu lat.

W kwietniu, maju oraz październiku 2010 r. badania długookresowego poziomu dźwięku wykonano także 
w Nowej Soli. Do centrum tego miasta wiedzie droga wojewódzka nr 292, która na badanym odcinku ma na-
wierzchnię asfaltową. 

Przeprowadzone pomiary wykazały znaczne zmniejszenie przekroczenia wartości dopuszczalnych równoważ-
nego poziomu dźwięku (w porównaniu do badań wykonanych w 2006 r.), co jest skutkiem przeniesienia części 
ruchu tranzytowego (szczególnie pojazdów ciężkich) na nowo wybudowany, przebiegający poza miastem odci-
nek trasy ekspresowej S3. Pozostały ruch był jednak na tyle duży, że wartości dopuszczalne były nadal przekro-
czone.

Długookresowy średni poziom dźwięku dla całego roku 2010 w punkcie pomiarowym w Nowej Soli przy 
ul. Zielonogórskiej wynosił LDWN = 70,3 dB (A), natomiast długookresowy średni poziom dźwięku dla okresów 
nocnych w 2010 r. wynosi LN = 62,2 dB (A). 

W tabelach IV.8 i IV.9 zestawiono przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu dźwięku w poszczegól-
nych latach.

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

osobowe 228 396 588 612 852 900 840 924 888 684 756 768 744 588 252 168

ciężarowe 12 12 24 36 24 12 36 60 36 60 24 12 10 6 4 3

Poziom dźwięku A w dB 64,6 68,2 66 67,6 67,6 67,5 68,5 67,6 65,7 66,2 66,1 66,3 65,9 61,7 61,3
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Rys. IV-14. Hałas emitowany przez pojazdy samochodowe w porze dziennej (9.10.2010 r. – dzień weekendowy w okresie 
jesiennym) przy drodze wojewódzkiej nr 292 w Nowej Soli przy ul. Zielonogórskiej 
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Tab. IV.8. Zestawienie przekroczeń poziomu dopuszczalnego w referencyjnych punktach pomiarowych w 2009 r.

Miejsce pomiaru Data wykonania 
pomiarów
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poziomu

dopuszczalnego 
[dB]
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Kargowa, ul. Sulechowska 26.05.2009 5,0 - - - - -
Kargowa, ul. Wolsztyńska 27.05.2009 5,3 - - - - -
Skwierzyna, ul. 2 Lutego 10-11.11.2009 8,9 15,9 - - - -
Strzelce Kraj., ul. Bolesława 
Chrobrego 17-18 30-31.06.2009 8,4 15,1

60 12,4 50 15,1Strzelce Kraj., ul. Bolesława 
Chrobrego 17-18 23-24.10.2009 7,8 15,1

Strzelce Kraj., ul. Bolesława 
Chrobrego 17-18 24-25.10.2009 8,1 12,1

Strzelce Kraj., ul. Bolesława 
Chrobrego 16-17.07.2009 8,2 14,3 - - - -

Wschowa,
 ul. Kazimierza Wielkiego 25.06.2009 7,3 - - - - -

Wschowa,
 ul. 55. Poznań. Pułku Piechoty 24.06.2009 10,7 - - - - -

Wschowa, ul. Wolsztyńska 26.06.2009 4,8 - - - - -

Tab. IV.9. Zestawienie przekroczeń poziomu dopuszczalnego w referencyjnych  punktach pomiarowych w 2010 r.

Miejsce pomiaru Data wykonania 
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Białcz, ul. Gorzowska 5-6.10.2010 4,4 7,9 - - - -
Jenin, ul. Gorzowska 8-9.09.2010 7,7 10,4 - - - -
Strzelce Kraj., ul. Bolesława 
Chrobrego 17-18 28-29.07.2010 9,5 15,5 - - - -

Nowa Sól, ul. Zielonogórska 20-21.04.2010 6,7 13,4

60 10,3 50 12,2
Nowa Sól, ul. Zielonogórska 8.05.2010 4,6 11,8
Nowa Sól, ul. Zielonogórska 5-6.10.2010 6,9 12,6
Nowa Sól, ul. Zielonogórska 9.10.2010 6,3 10,3
Wschowa, 
ul. Kazimierza Wielkiego 16.06.2010 8,1 - - - - -

Wschowa,
ul. 55. Poznań. Pułku Piechoty 23.06.2010 9,0 - - - - -

Z przeprowadzonych badań wynika, że w miejscach pomiarów występują duże przekroczenia równoważne-
go poziomu dźwięku (dla pory dziennej i nocnej) oraz długookresowego poziomu dźwięku.

W punktach, w których wystąpiło przekroczenie należy powtórzyć badania co najmniej jednokrotnie w cią-
gu pięciu kolejnych lat, jeśli przekroczenie wynosiło od 5 do 10 dB, natomiast, gdy jest ono większe od 10 dB, 
badania należy wykonywać corocznie.
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4. Podsumowanie

Przeprowadzone w latach 2009-2010 pomiary kontrolne i monitoringowe wskazały, że istnieje konieczność 
skupienia się na szeroko rozumianym monitoringu komunikacyjnym. Pomiary  wykazały jednoznacznie, że 
głównym czynnikiem uciążliwości w otoczeniu dróg jest ruch ciężarowy (często rosnący w porze nocnej na 
głównych arteriach komunikacyjnych). Konieczne jest eliminowanie tego ruchu z obszarów gęstej zabudowy 
i innych terenów chronionych. Tam gdzie już to nastąpiło hałas nieznacznie zmniejszył się pomimo ciągłego 
wzrostu ilości pojazdów osobowych. Szczególny niepokój budzą wyniki pomiarów hałasu długookresowego. 
Obliczone na ich podstawie wskaźniki długookresowe świadczą o tym, że przekroczenia mogą występować 
w całym roku i należy przystąpić do prowadzenia długofalowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem.

Do czasu wybudowania autostrad lub dokończenia budowy obwodnic hałas można ograniczyć budując, tam 
gdzie jest to możliwe, ekrany akustyczne. Wyniki monitoringu pozwalają ocenić zmianę klimatu akustycznego 
w skali globalnej i w dłuższym czasie, mogą być również wykorzystywane przez samorządy gminne i powiato-
we 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 gmin, a pomiary przeprowadza się tylko w uzasadnionych przypadkach. Większość zakładów bez 
zbędnej zwłoki dostosowuje się do obowiązujących norm (szczególnie po otrzymaniu decyzji o nałożeniu kary 
pieniężnej), a rekontrole prowadzone po pewnym czasie wskazują, że problem uciążliwości hałasowej został 
definitywnie rozwiązany. 

Paula Czarniecka, Aleksandra Łobacz, Jacek Wielhorski
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Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Jemiołowie (fot. Przemysław Susek)
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1. Ogólna charakterystyka i podstawy prawne

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest to pole sił, które charakteryzuje natężenie pola elektrycznego i pola 
magnetycznego. Pola te są wzajemnie ze sobą związane. W pomiarach przeprowadzonych przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze mierzono poziom natężenia składowej elektrycznej PEM. Wła-
sności promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności jego oddziaływanie z materią, zależą od długości 
fali. Podział fal ze względu na długość oraz ich charakterystykę częstotliwościową przedstawiono w tabeli V.1. 

Tab. V.1. Charakterystyka zakresów częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego
Długość fali 

[m]
Częstotliwość 

[MHz] Podział tradycyjny Zastosowanie

100 000 - 10 000 0,003 - 0,03 fale bardzo długie radionawigacja, systemy nawigacyjne dalekiego 
zasięgu, elektromagnetyczne badania geofizyczne

10 000 - 1 000 0,03 – 0,3 fale długie radiolatarnie, radiofonia

1000 - 75 0,3 - 4 fale średnie 
i pośrednie radiofonia, radiokomunikacja lotnicza i morska

75 - 10 4 - 30 fale krótkie radiofonia i radiokomunikacja,
stacje amatorskie (tzw. krótkofalowcy)

10-0,3 30 - 1000 fale ultrakrótkie
telewizja naziemna, radiofonia, stacje amatorskie, 

systemy łączności lokalnej, np. w lotnictwie, policji, 
radio taxi 

0,3 – 0,0001 1 000 - 3 000 000 mikrofale
kuchenki mikrofalowe, radiolokacja, łączność radiowa, 

satelitarna, telefonia komórkowa,
bezprzewodowe sieci komputerowe

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska 
poprzez utrzymanie poziomów tych pól poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. Pro-
wadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń emitujących pola elekromagnetyczne są obowiązani do wyko-
nania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania oraz 
każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji.

Szczegółowe ustalenia dotyczące metodyki pomiarów oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycz-
nych w środowisku zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1883) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. (Dz. U. nNr 221, poz. 
1645).

Przedmiotem prowadzenia pomiarów monitoringowych w świetle obowiązujących przepisów jest spraw-
dzenie dotrzymania poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyłączeniem 
miejsc niedostępnych dla ludności. 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Pań-
stwowego Monitoringu Środowiska. Punkty pomiarowe, w których prowadzone są badania poziomów tych 
pól wybiera się w miejscach dostępnych dla ludności:

w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,  –
w pozostałych miastach, –
na terenach wiejskich. –

Na obszarze województwa lubuskiego w latach 2008-2010 obejmowano pomiarami corocznie po 15 punk-
tów zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności. W każdym z punktów pomiarowych badania po-
wtarzane będą co 3 lata.

2. Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Występowanie i rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w środowisku jest zjawiskiem naturalnym. Poza 
promieniowaniem naturalnym otacza nas ogromna ilość promieniowania wytworzonego w wyniku działania 
zasilanych energią elektryczną urządzeń:

przemysłowych, –
medycznych, –
bezpieczeństwa (ochrona fizyczna obiektów, lokalizacja skradzionych pojazdów), –
łączności osobistej (sieci radiotelefoniczne, telefonie komórkowe), –
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sieci radiodostępowych (lokalne sieci tele- –
fonii stałej z łączami radiowymi),
radiodostępowych systemów przesyłu da- –
nych (dane, głos i obraz w postaci cyfro-
wej),
systemów transmisji sygnałów i danych (sie- –
ci radiolinii),
radiowych i telewizyjnych systemów nadaw- –
czych,
systemów radiolokacyjnych (radary kon- –
troli obszarów powietrznych i wodnych, ra-
dary kontroli płyt lotnisk, akwenów portów 
i red),
linii i stacji elektroenergetycznych. –

W środowisku naturalnym pola elektryczne 
o natężeniach przekraczających 1 kV/m wystę-
pują w otoczeniu napowietrznych linii przesy-
łowych 220 i 400 kV, a także na niewielkim ob-
szarze pod liniami 110 kV. Wszystkie krajowe 
linie przesyłowe są tak projektowane i konstru-
owane, aby natężenia pola w ich otoczeniu były 
znacznie mniejsze od wartości dopuszczalnych. Natężenie pola elektrycznego na ogrodzonym terenie stacji 
elektroenergetycznych może osiągać w niektórych miejscach wartości zbliżone do dopuszczalnych – są to jed-
nak miejsca dostępne tylko dla osób uprawnionych. 

Natężenie pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać 60 A/m. Nawet wokół linii 
przesyłowych najwyższych napięć jest ono niewielkie, porównywalne z polami, jakie występują obok przewo-
dów domowej instalacji niskiego napięcia oraz elektrycznego sprzętu powszechnego użytku. Pole magnetycz-
ne wytwarzane jest również przez aparaturę i urządzenia instalowane w stacjach elektroenergetycznych. Ze 
względu na znaczne odległości aparatury wysokonapięciowej od ogrodzenia stacji elektromagnetycznej, pole 
magnetyczne poza terenem stacji można praktycznie pominąć.

Pola elektromagnetyczne o częstotliwościach 
od 0,3 kHz do 300 GHz wytwarzane są głównie 
przez stacje radiowe i telewizyjne oraz stacje radio-
telefoniczne. Źródłem promieniowania elektro-
magnetycznego są anteny nadawcze stacji. Sposób 
rozchodzenia się fal zależy od ich długości (często-
tliwości):

w stacjach nadawczych długo i średniofalo- –
wych pracujących w zakresie długości fal od 
kilku kilometrów do kilkuset metrów (częstotli-
wości 0,15-16 MHz) oddziaływanie na środowi-
sko zawiera się w granicach od kilkudziesięciu 
metrów (stacje nadawcze o mocy kilku kW) do 
kilku kilometrów (stacje o mocy kilku MW);
w stacjach nadawczych krótkofalowych pracu- –
jących w zakresie długości fal od kilkunastu do 
kilkudziesięciu metrów (częstotliwość od kilku 
do kilkudziesięciu MHz) obszar oddziaływania 
na środowisko nadajników o mocy kilkudziesię-
ciu kW osiąga wartości od kilkuset metrów na 
kierunku promieniowania do kilkudziesięciu 
metrów przy powierzchni ziemi;
w stacjach nadawczych ultrakrótkofalowych  –
(UKF) i telewizyjnych (TV) pracujących w za-
kresie długości fal od kilku metrów do kilku 
decymetrów (częstotliwości od kilkudziesięciu 

Stacja nadawczo-odbiorcza w Nowogrodzie Bobrzańskim
(fot. Aleksandra Łobacz)

Anteny telefonii komórkowej w Zielonej Górze 
(fot. Jacek Wielhorski)
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do kilkuset MHz) obszar oddziaływania na środowisko dla stacji o łącznej mocy kilkudziesięciu kW osiąga 
wartości od kilkuset metrów na wysokości zawieszenia anteny do kilkudziesięciu metrów przy powierzchni 
ziemi;
w stacjach radiotelefonicznych pracujących w wydzielonych zakresach długości fal metrowych i decyme- –
trowych (częstotliwości od kilkudziesięciu do kilkuset MHz) obszar oddziaływania na środowisko zawiera 
się w granicach od kilkudziesięciu metrów na wysokości zawieszenia anten do kilku metrów przy po-
wierzchni ziemi. 

W Polsce trwa intensywny rozwój sieci telefonii komórkowej. Obecnie telefony pracują głównie w cyfro-
wych sieciach standardu GSM (900, 1800 i 2100 MHz).

3. Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi monitoring promieniowania 
elektromagnetycznego w środowisku, wg metodyki określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektroma-
gnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).

Poziomy pól zostały w rozporządzeniu zróżnicowane i zależą od ich częstotliwości. Zgodnie z ww. rozporzą-
dzeniem wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu 
częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz (dla miejsc dostępnych dla ludności) nie powinny przekraczać 7 V/m.

Zarówno w 2009 jak i 2010 roku nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego natężenia pro-
mieniowania elektromagnetycznego. W latach 2009-2010 zbadano 90 punktów, a zmierzone wartości zawie-
rały się w przedziale od <0,2 V/m do 1,74 V/m. W 2009 roku najwyższą wartość promieniowania 1,74 V/m 
odnotowano w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dunikowskiego, wartość ta stanowiła 24,86% obowiązującej normy. 
Natomiast w roku 2010, najwyższą zmierzoną wartością było 1,86 V/m (26,57% normy), odnotowane przy 
ul. Piwnej w Zielonej Górze. Spośród wyników badań na terenach wiejskich wyróżnia się pomiar z 2009 r. 
w Jemiołowie (zmierzona wartość 1,66 V/m). Na poziom natężenia pola w tym punkcie pomiarowym  ma 
niewątpliwie wpływ Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Jemiołowie.

Zestawiając średnie wartości pomiarów z poszczególnych rodzajów terenów, można zauważyć, że najwyższe 
średnie wartości są charakterystyczne dla największych lubuskich miast (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.), nato-
miast na podobnym, stosunkowo niższym poziomie, kształtują się średnie z pomiarów na terenach wiejskich 
i w mniejszych miastach (rys. V-1). Uzyskane wyniki odzwierciedlają koncentrację źródeł PEM, która jest 
proporcjonalna do gęstości zaludnienia.

W tabeli V.2. zestawiono szczegółowe dane z pomiarów PEM prowadzonych w latach 2009-2010 na tere-
nie województwa lubuskiego. Lokalizację punktów pomiarowych PEM na terenie województwa lubuskiego 
przedstawiono na rys. V-2.

Rys. V-1. Zestawienie średnich wartości promieniowania elektromagnetycznego dla różnych rodzajów terenów w wojewódz-
twie lubuskim w latach 2009-2010 
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Rys. V-2. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM w województwie lubuskim
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Tab. V.2. Wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego na terenie woj. lubuskiego w latach 2009-2010

Lp. Rok 
pomiarowy Lokalizacja

Współrzędne geograficzne Wynik 
pomiaru
[V/m]*

Długość 
geograficzna

Szerokość
geograficzna

Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców
1.

2009

Zielona Góra, ul. Lisia 15°29’40,80” 51°56’34,80” 1,06
2. Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 15°29’51,50” 51°56’43,40” 0,95
3. Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 15°31’28,40” 51°56’43,80” 0,26
4. Zielona Góra, ul. Zamenhofa 15°31’35,60” 51°56’30,10” 0,69
5. Zielona Góra, ul. Wrocławska 15°32’27,70” 51°55’32,30” 0,28
6. Zielona Góra, ul. Kraszewskiego 15°30’50,90” 51°55’50,90” 0,6
7. Zielona Góra, ul. Sienkiewicza 15°30’46,00” 51°56’01,00” 1,08
8. Gorzów Wlkp., ul. Sportowa 15°12’43,50” 52°43’56,10” 0,37
9. Gorzów Wlkp., ul. Wróblewskiego 15°14’35,40” 52°44’53,90” 0,63
10. Gorzów Wlkp., ul. Szarych Szeregów 15°15’53,20” 52°45’41,00” 1,04
11. Gorzów Wlkp., ul. Dunikowskiego 15°12’46,80” 52°44’12,70” 1,74
12. Gorzów Wlkp., ul. Szwoleżerów 15°14’36,90” 52°45’20,50” 0,51
13. Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 15°13’47,80” 52°43’49,90” 0,94
14. Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 15°13’58,20” 52°44’21,30” 0,44
15. Gorzów Wlkp., ul. Kochanowskiego 15°13’10,20” 52°44’22,70” 0,7

Pozostałe miasta
16.

2009

Szprotawa 15°33’10,70” 51°34’20,20” 0,25
17. Babimost 15°49’05,50” 52°10’29,40” 0,26
18. Zbąszynek 15°49’41,10” 52°15’31,80” 0,22
19. Kożuchów 15°35’42,10” 51°44’43,80” 0,24
20. Gubin 14°44’35,50” 51°57’36,80” 0,28
21. Lubsko 14°57’04,10” 51°47’16,30” 0,2
22. Nowogród Bobrzański 15°13’41,10” 51°47’45,20” 0,25
23. Kargowa 15°52’58,70” 52°04’41,70” 0,22
24. Trzciel 15°51’58,40” 52°21’55,70” 0,28
25. Cybinka 14°47’25,40” 52°11’48,70” <0,2
26. Ośno Lubuskie 14°53’03,00” 52°27’15,10” <0,2
27. Rzepin 14°49’32,60” 52°20’37,30” 0,84
28. Lubniewice 15°14’53,00” 52°30’31,20” <0,2
29. Dobiegniew 15°45’15,10” 52°57’52,00” <0,2
30. Witnica 14°54’08,40” 52°40’12,50” <0,2

Tereny wiejskie
31.

2009

Gościkowo 15°32’41,40” 52°20’55,20” 0,26
32. Jemiołów 15°16’41,40” 52°20’55,00” 1,66
33. Stypułów 15°33’35,70” 51°43’32,40” 0,3
34. Łaz 15°41’32,20” 51°57’06,20” 0,24
35. Niwica 14°50’38,00” 51°35’07,70” 0,25
36. Przewóz 14°57’14,20” 51°28’52,60” 0,22
37. Bytnica 15°09’30,00” 52°08’42,40” 0,2
38. Kamień Mały 14°47’14,40” 52°38’43,20” <0,2
39. Deszczno 15°18’43,30” 52°40’16,90” 0,21
40. Golice 14°39’37,10” 52°26’05,10” 0,24
41. Urad 14°42’29,20” 52°14’47,07” <0,2
42. Przytoczna 15°40’10,10” 52°34’36,10” <0,2
43. Bledzew 15°24’55,30” 52°31’25,10” <0,2
44. Gościm 15°42’31,50” 50°52’46,04” <0,2
45. Krzeszyce 15°01’32,50” 52°34’57,80” 0,21
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Lp. Rok 
pomiarowy Lokalizacja

Współrzędne geograficzne Wynik 
pomiaru
[V/m]*

Długość 
geograficzna

Szerokość
geograficzna

Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców
46.

2010

Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 15°29’09,30” 52°34’57,80” 0,72
47. Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 15°30’39,90” 51°56’39,23” 0,82
48. Zielona Góra, ul. Braniborska 15°31’55,40” 51°56’04,00” 1,25
49. Zielona Góra, ul. Piwna 15°30’35,70” 51°55’41,30” 1,86
50. Zielona Góra, ul. Mickiewicza 15°30’35,20” 51°56’19,50” 0,71
51. Zielona Góra, ul. Jaskółcza 15°30’15,00” 51°55’32,90” 1,4
52. Zielona Góra, ul. Sulechowska 15°31’42,80” 51°57’07,70” 0,9
53. Zielona Góra, ul. Poznańska 15°32’28,20” 51°58’11,00” 1,04
54. Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 15°14’29,00” 52°43’33,50” 0,58
55. Gorzów Wlkp., ul. Szczanieckiej 15°13’41,30” 52°45’01,20” 0,33
56. Gorzów Wlkp., ul. Kobylogórska 15°15’19,20” 52°43’07,20” 0,85
57. Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów 15°15’46,70” 52°45’33,80” 1,16
58. Gorzów Wlkp., ul. Czereśniowa 15°14’54,80” 52°44’57,00” 0,27
59. Gorzów Wlkp., ul. Nowa 15°14’57,20” 52°44’17,30” 0,45
60. Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 15°14’39,90” 52°44’26,60” 0,54

Pozostałe miasta
61.

2010

Gozdnica 15°05’38,60” 51°26’20,00” <0,7
62. Czerwieńsk 15°24’55,70” 52°00’51,50” <0,7
63. Jasień 15°00’49,10” 51°44’38,80” 0,41
64. Łęknica 14°44’13,30” 51°32’08,40” <0,2
65. Nowe Miasteczko 15°44’12,90” 51°41’40,80” 0,5
66. Bytom Odrzański 15°49’30,00” 51°43’53,20” 0,67
67. Szlichtyngowa 16°14’31,90” 51°42’35,50” 0,36
68. Sława 16°04’41,20” 51°52’36,20” 0,44
69. Iłowa 15°11’02,00” 51°29’52,00” <0,2
70. Wschowa 16°20’00,70” 51°48’17,00” 0,44
71. Małomice 15°26’52,10” 51°32’56,00” 0,4
72. Strzelce Krajeńskie 15°32’02,40” 52°52’13,50” 0,26
73. Słubice 14°33’48,20” 52°20’58,50” 0,69
74. Kostrzyn 14°39’33,60” 52°35’18,30” 0,68
75. Drezdenko 15°50’39,80” 52°50’05,30” 0,28

Tereny wiejskie
76.

2010

Dąbie 15°09’06,20” 52°00’38,90” 0,26
77. Jelenin 15°27’44,40” 51°40’08,60” 0,25
78. Radwanów 15°29’26,40” 51°47’57,30” 0,2
79. Przylep 15°26’58,90” 51°58’08,30” <0,7
80. Gądków Wielki 14°58’31,90” 52°14’29,00” 0,33
81. Tuczno 15°29’36,50” 52°58’38,50” 0,34
82. Jenin 15°06’50,30” 52°42’02,30” 0,25
83. Murzynowo 15°27’17,80” 52°38’39,10” 0,26
84. Santok 15°24’34,40” 52°44’16,30” 0,25
85. Trzebiszewo 15°24’08,10” 52°37’30,40” 0,41
86. Radachów 14°54’42,10” 52°29’37,80” 0,28
87. Boczów 14°56’15,20” 52°19’17,10” 0,39
88. Kunowice 14°38’14,50” 52°20’34,50” 0,5
89. Lutol Suchy 15°43’24,00” 52°20’09,30” 0,28
90. Długie 15°39’47,00” 52°54’32,90” 0,26

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

Paula Czarniecka, Aleksandra Łobacz, Jacek Wielhorski





6. Wybrane problemy gospodarki odpadami

Suszarnia osadów na terenie oczyszczalni ścieków „Złota Struga” w Żarach 
(fot. Archiwum oczyszczalni ścieków)
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1. Charakterystyka ogólna gospodarki odpadowej w województwie lubuskim

Województwo lubuskie należy do obszarów o nieznacznym zurbanizowaniu. Prawie 50% powierzchni wojewódz-
twa zajmują lasy, a drewno jest tym surowcem, z którym związany jest w znacznej części działający tu przemysł.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ujętym w dwóch podstawowych aktach prawnych, tj. ustawie 
o odpadach oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpadem są wszystkie przedmioty 
i substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej lub bytowania ludzi oraz nieprzydatne w miejscu, w którym powstały.

Aktualne przepisy prawne obligują wszystkie podmioty uczestniczące w procesie gospodarowania odpadami 
do prowadzenia działań mających na celu eliminowanie lub minimalizowanie powstania odpadów, a w osta-
teczności do bezpiecznego ich unieszkodliwiania, np. przez składowanie lub termiczne przekształcenie.

W województwie lubuskim w latach 2009-2010 eksploatowanych było 21 składowisk odpadów komunal-
nych, posiadających uregulowaną stronę formalno-prawną oraz 4 składowiska odpadów przemysłowych. 
Użytkowników składowisk oraz ich lokalizację i charakterystykę przedstawiono w tabelach VI.1 i VI.2 oraz na 
rysunku VI-1.

Tab. VI.1. Składowiska odpadów przemysłowych w województwie lubuskim

Lp. Użytkownik oraz lokalizacja składowiska
Powierzchnia
składowiska

[ha]

Roczna ilość 
deponowanych 

odpadów
[Mg]

Przewidywany
termin

zakończenia 
składowania

odpadów
1. Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne 

„Dozamet” Sp. z o.o. w Nowej Soli.
Składowisko odpadów w Bobrownikach

6,40 2920 po 2020 r.

2. PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. 
Mokre składowisko żużla i popiołów w Janczewie 26,55 41455 po 2020 r.

3. Zakładowe składowisko osadów z dekarbonizacji 
wody (zbiornik namułu) w Gorzowie Wlkp. 2,51 1934 po 2020 r.

4. Meprozet Stare Kurowo sp. z o.o..
Składowisko osadów poneutralizacyjnych  w Nowym 
Kurowie

0,70 41 po 2020 r.

5. ZASET Sp. z o.o. w Kożuchowie.
Składowisko odpadów pogalwanicznych w Mirocinie 
Dolnym

4,14 1010 po 2020 r.

Ogółem 40,3 47360 -

Obiekt biogazowani w Niedoradzu (fot. Wojciech Konopczyński)
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Tab. VI.2. Składowiska odpadów komunalnych w województwie lubuskim 

Lp. Użytkownik oraz lokalizacja składowiska
Powierzchnia
składowiska

[ha]

Roczna ilość 
deponowanych 

odpadów
[Mg]

Przewidywany 
termin zakończenia 

składowania odpadów

1 2 3 4 5
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Trzebielu.
Składowisko odpadów w m. Buczyna

2,44 1463 po 2012 r.

2. Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Gorzowie 
Wlkp., Składowisko Odpadów w Chróściku 1,48 13360 po 2020 r.

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót 
Drogowych w Żaganiu.
Składowisko odpadów  w Chrobrowie

4,33 6400 po 2012 r.

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Iłowej.
Składowisko odpadów w Czyżówku

2,57 3050 po 2012 r.

5. Celowy Związek Gmin, CZG-12 - Zakład Utylizacji 
Odpadów w Długoszynie.
Składowisko odpadów w Długoszynie

1,77 14170 po 2020 r.

6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZBIGTAR” 
– Zbigniew Tarka w Osowej Sieni.
Składowisko odpadów w Dryżynie

5,0
odpady

od 2006 r. nie 
są deponowane

po 2012 r.

7. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o. w Gubinie.
Składowisko odpadów w Drzeńsku Małym 3,25 6335 po 2012 r

8. Gmina Gozdnica.
Składowisko odpadów w Gozdnicy 1,10 1260 po 2012 r.

9. Gmina Świebodzin.
Składowisko odpadów w Jeziorach Wysokich. 3,63 3600 po 2016 r.

10. Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „MRÓWKA” 
Sp. z o.o. w Trzcielu.
Międzygminne Składowisko Odpadów w Jasieńcu.

5,12 1360 po 2020 r.

11. RE-KOM Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 
w Kartowicach 2,65 4000 po 2020 r.

12. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Nowej Soli. 
Składowisko odpadów w Kiełczu

6,91 7350 po 2020 r.

13. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Drezdenku.
Składowisko odpadów w Kleśnie

2,61 1450 po 2020 r.

14. Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Składowisko odpadów w Klępinie

6,80 3900 po 2020 r.

15. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Słubicach.
Składowisko w Kunowicach 7,7 6000 po 2020 r.

16. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 
w Żarach.
Składowisko odpadów w Lubsku

2,56 9900 po 2012 r.

17. Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy.
Składowisko odpadów w Łęknicy 3,10 910 po 2012 r.

18. Agmarex Sp. z o.o. w Szczecinie.
Zakład Utylizacji odpadów w Nowym Świecie 2,10 8250 po 2016 r.

19. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.
Zakład Przeróbki i Utylizacji Odpadów w Raculi 17,90 42600 po 2020 r.

20. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” 
Sp. z o.o. w Kożuchowie
Składowisko odpadów w Stypułowie

5,40 2500 po 2020 r.

21. Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. 
w Żarach.
Składowisko odpadów w Żarach

3,69 13990 po 2020 r.

Ogółem 92,11 151818 -
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Zaznaczyć należy, że do końca 2010 roku tylko w obrębie 7 składowisk zainstalowane zostały urządzenia do 
sortowania odpadów, tj. w: Chróściku (Gorzów Wlkp.), Długoszynie (CZG-12), Kiełczu (Nowa Sól), Kunowi-
cach (Słubice), Nowym Świecie (Sulechów), Raculi (Zielona Góra) oraz Żarach.

Nie najlepiej przedstawia się sytuacja w wyposażeniu składowisk w urządzenia do przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych. Profesjonalne kompostownie posiadają jedynie trzy obiekty (Chróścik, Długoszyn, Zie-
lona Góra).

Wg stanu na 31.12.2010 r. na terenie województwa eksploatowane były trzy, spełniające wszystkie wymaga-
nia techniczne instalacje do termicznego przekształcania odpadów. Były to dwie spalarnie odpadów medycz-
nych zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. i w Nowej Soli, które – przy bezawaryjnej pracy – są w stanie przyjąć 
i zutylizować wszystkie powstające na terenie województwa odpady medyczne.

Trzecią w woj. lubuskim instalacją do termicznego przekształcania odpadów jest, współpracująca z oddaną 
wcześniej do użytku suszarnią komunalnych osadów ściekowych, spalarnia na oczyszczalni w Łężycy. Zarówno 
suszarnia jak i spalarnia osadów zaprojektowane zostały z 20% rezerwą na usługowe przetwarzanie osadów 
pochodzących z innych oczyszczalni.

Należy podkreślić, że na terenie gminy Sława w miejscowości Ciepielówek eksploatowana jest, jedyna w wo-
jewództwie, instalacja do utylizacji odpadowej tkanki zwierzęcej. Firma Promarol Plus eksploatuje urządzenia 
o zdolności przerobu ok. 120 Mg/d odpadowej tkanki zwierzęcej.

Niedostatek terenów do rolniczego zagospodarowania gnojowicy oraz innego rodzaju nawozów organicz-
nych (pomiot kurzy), a także odpadowej tkanki roślinnej skłonił dwa podmioty eksploatujące instalacje na 
terenie woj. lubuskiego do budowy biogazowi. W 2009 roku biogazownię z agregatem prądotwórczym o mocy 
250 kW wybudowała firma POL-Ferm Sp. z o.o. Łosice obok fermy tuczu trzody chlewnej w Niedoradzu 
(powiat nowosolski). W 2010 roku biogazownia należąca do Spółki Rolnej, z 4 agregatami prądotwórczymi o 
mocy 250 kW każdy, oddana została w Kalsku (powiat zielonogórski). W planach na najbliższe lata przewidy-
wana jest budowa kolejnych biogazowi, w większości w pobliżu dużych ferm hodowlanych. 

Janusz Tylzon

Agregaty prądotwórcze biogazowni w Kalsku (fot. Wojciech Konopczyński)
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Rys. VI.1. Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych w woj. lubuskim 
(numeracja zgodnie z tabelami VI.1 i VI.2)
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2. Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią zagrożenie dla środowiska, zarówno ze względu na dużą ilość ele-
mentów zawierających substancje potencjalnie niebezpieczne, jak i coraz większą ilość tych pojazdów. Wszyst-
kie wycofywane z eksploatacji pojazdy powinny być przekazywane do wyspecjalizowanych stacji demontażu 
lub punktów zbiórki. 

Obserwowany szybki wzrost liczby pro-
dukowanych nowych pojazdów i duża licz-
ba sprowadzanych z zagranicy samocho-
dów używanych (w znacznej części ponad 
10-letnich), przyczyniają się do wzrostu 
w Polsce liczby pojazdów wycofywanych 
z eksploatacji. Niektóre szacunki wskazu-
ją, iż w okresie roku wycofywanych jest 
na terenie naszego kraju około 1 miliona 
samochodów. Każdy taki pojazd  posiada 
w swoich instalacjach i na wyposażeniu 
oleje, płyny, smary, akumulatory kwaso-
we oraz elementy zawierające rtęć,  które 
z uwagi na właściwości zalicza się do sub-
stancji niebezpiecznych. 

Istnieje potrzeba właściwego zagospodarowania różnego rodzaju odpadów powstających przy demontażu 
pojazdów, w tym odpadów niebezpiecznych. Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji 
określa ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 
202, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do niej.

Istotną rolę w systemie utylizacji i przetwarzania pojazdów pełni Inspekcja Ochrony Środowiska, która zo-
stała zobowiązana do kontroli przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wo-
jewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wykonują m.in. zadania związane z nadzorowaniem prawidłowości 
wprowadzania pojazdów na terytorium kraju oraz kontrolą podmiotów biorących udział w recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. Przeprowadzają również coroczną kontrolę wszystkich stacji demontażu.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ww. ustawy przez pojazd wycofany z eksploatacji rozumie się pojazd stanowiący od-
pad, czyli każdą substancję lub przedmiot, należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do 
ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest obowiązany. 
Kompletny pojazd wycofany z eksploatacji, który trafia do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu 
jest odpadem o kodzie 16 01 04*.

Kontrolą WIOŚ obejmowane są podmioty podlegające przepisom ustawy, tj. przedsiębiorcy prowadzący 
stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów oraz eksploatujący strzępiarki. W przypadku stacji demon-
tażu ustawa ściśle określa częstotliwość przeprowadzania kontroli: co najmniej raz w roku.

W myśl ustawy przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu zostali zobowiązani m.in. do:
posiadania stosownej decyzji z zakresu gospodarki odpadami w związku z prowadzeniem stacji demontażu, –
zapewniania bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzania pojazdów wycofanych z eksplo- –
atacji i powstających z nich odpadów zgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r., nr 143, poz. 1206),
wydawania zaświadczenia o demontażu pojazdu, bądź o przyjęciu niekompletnego pojazdu oraz prowa- –
dzenia ewidencji tych zaświadczeń,
osiągania poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio  –
95% i 85% masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu rocznie, natomiast dla pojazdów wyprodukowa-
nych przed dniem 1 stycznia 1980 r. – odpowiednio 75% i 70% (obowiązuje od 1.01.2006 r.).

Stacja demontażu to podstawowe ogniwo w procesie recyklingu zużytych pojazdów, prowadzącym ich prze-
twarzanie. W procesie tym ma miejsce wytwarzanie nowych rodzajów odpadów. Stacja demontażu pojazdów 
ma za zadanie zapewnić sprawne przyjmowanie wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji, w celu ich 
bezpiecznego przetwarzania, jak również pozyskanie wyposażenia i części nadających się do ponownego uży-
cia w innych pojazdach.

Szczegółowe wymagania techniczne dla terenu i pomieszczeń stacji demontażu, sposób magazynowania 
poszczególnych rodzajów odpadów oraz rodzaje i kolejność wykonywanych podczas demontażu pojazdów 

Samochody zgromadzone na wyznaczonym sektorze stacji 
demontażu pojazdów (fot. Paweł Popko)
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działań określa rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z dnia 28 
lipca 2005 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dla stacji demontażu pojaz-
dów oraz sposobu demontażu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, które 
weszło w życie 3 listopada 2005 r. 

Oprócz funkcjonujących stacji de-
montażu kontrolowane są również 
podmioty, które podejrzane są o nie-
legalny demontaż pojazdów tj. pro-
wadzą demontaż, a nie posiadają na 
to wymaganego zezwolenia. Kontrole 
WIOŚ mają na celu wyeliminowanie 
„szarej strefy” w recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji.

W latach 2009-2010 przeprowa-
dzono kontrole 26 podmiotów nie 
umieszczonych w wykazie Marszałka 
Województwa Lubuskiego, a podej-
rzanych o prowadzenie demonta-
żu pojazdów. W jednym przypadku 
stwierdzono proceder nielegalnego 
demontażu, co skutkowało skiero-
waniem stosownej informacji do or-
ganów ścigania oraz do Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
Dodatkowo przedsiębiorca został zo-
bligowany zarządzeniem pokontrol-
nym do przestrzegania przepisów 
rozporządzenia nr 1013/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w spra-
wie przemieszczania odpadów oraz 
postępowania z odpadami nielegalnie 
sprowadzonymi z zagranicy (samo-
chody osobowe sprowadzone w celu 
demontażu) w sposób określony 
przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska.

Przeprowadzone kontrole pozo-
stałych podmiotów nie potwierdziły 
prowadzenia nielegalnej działalno-
ści, wykazały jednak, iż firmy zajmo-
wały się w zdecydowanej większości 
handlem używanymi lub nowymi 
częściami do samochodów. Kontrole 
podmiotów wykazały szereg innych 
uchybień z zakresu przestrzegania 
obowiązujących przepisów ochrony 
środowiska, w związku z czym zosta-
ły one zobowiązane zarządzeniami 
pokontrolnymi do usunięcia stwier-
dzonych nieprawidłowości. Dotyczyły 
one przede wszystkim nieuregulowa-
nego stanu formalno prawnego w za-
kresie gospodarki odpadami.

Przykład nielegalnej działalności w zakresie demontażu 
pojazdów samochodowych (fot. Paweł Popko)

Rys. VI.1. Rozmieszczenie stacji demontażu pojazdów na terenie województwa 
lubuskiego
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Tab. VI.3. Wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów w woj. lubuskim

Lp. Nazwa lub nazwisko , siedziba i adres 
prowadzącego punkt zbierania pojazdów Adres punktu zbierania pojazdów

1. Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Centrozłom 
Wrocław” Oddział w Zielonej Górze 
ul. Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra

ul. Batorego 126a, 
65-735 Zielona Góra

2. P.H.U. „ANCO” Andrzej Wróblewski, Krężoły
ul. Kargowska 32, 66-100 Sulechów

Krężoły
ul. Kargowska 32, 66-100 Sulechów

3. Zakład Surowców Wtórnych „ODZYSK” 
Elżbieta Tołłoczko
ul. Poznańska 14, 66-200 Świebodzin

ul. Poznańska 14 
66-200 Świebodzin

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „ARKO” 
Krzysztof Tobie
ul. Artelarzystów 12/24, 68-200 Żary

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”
ul. Górnośląska 26, 68-200 Żary

5. WIÓREX S.C. Elżbieta Wójkowska, Oleg Sidorowicz
Tylewice 79, 67-400 Wschowa

Tylewice 79
67-400 Wschowa

6. CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. Oddział w Gorzowie 
Wlkp. ul. Piaskowa 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Piaskowa 2
66-400 Gorzów Wlkp.

Tab. VI.4. Wykaz  przedsiębiorców  prowadzących stacje  demontażu  pojazdów w województwie lubuskim

Lp. Nazwa, siedziba i adres prowadzącego stację demontażu Adres stacji demontażu 
pojazdów

1. Moto-Gobex  Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 ul. Szczecińska 23, 66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Szczecińska 23,
 66-400 Gorzów Wlkp.

2. „ALMEX” Recykling Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 ul. Podmiejska 15e, 66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Podmiejska 15e,
66-400 Gorzów Wlkp.

3. Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy, Tadeusz Soloch, 
ul. Młynarska 6, 69-200 Sulęcin

ul. Młynarska 6, 
69-200 Sulęcin

4. PW GEOMET Piotr Borowski 
ul. Białkowska 1, 69-108 Cybinka

ul. Białkowska 1, 
69-108 Cybinka

5. HANMET S.C. Piotr Błaszczyk, Ewa Jastrzębska SKUP ZŁOMU, 
ul. Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Myśliborska 21,
 66-400 Gorzów Wlkp.

6. NOWIMET S.C. Paweł Chrzanowski, Wojciech Chrzanowski 
ul. Limanowskiego 5, 67-120 Kożuchów

ul. Dworcowa, 
67-120 Kożuchów

7. HANDEL METALAMI „LECH” Lech Cholewa 
ul. Wojska Polskiego 38, Rąpice, 69 – 108 Cybinka

ul. Wojska Polskiego 38, 
Rąpice, 69 – 108 Cybinka

8. „AUTO UNIWERSAL” S.C. Pomoc Drogowa 
P. Zwoliński & W. Zwolińska 
ul. Gorzowska 41, 66-470 Kostrzyn n/O

Dąbroszyn 84 C, 
66-460 Witnica

9. Przedsiębiorstwo Transportowe DREWTRANS S.C. 
Grzegorz Iwaniec & Jacek Iwaniec 
ul. Zbąszyńska 22, 66-320 Trzciel

ul. Zbąszyńska 22, 
66-320 Trzciel

10. AUTO-PROFI Ryszard Miśko,
Jesiona 46, ul. Słoneczna 8, 67-415 Kolsko

ul. Słoneczna 8,
67-415 Kolsko

11. Zakład Handlu Opałem, Nawozami i Materiałami Budowlanymi
Franciszek Opiela, ul. Kolejowa 5, 67-410 Sława

ul. Kolejowa 5, 
67-410 Sława

12. Punky Złomowania i Kasacji Pojazdów PHU MOTOR Export 
Import Grzegorz Cudajewicz
Wiechlice, ul. Brzozowa 11a/6 67-300 Szprotawa

ul. Przemysłowa 4,
Wiechlice, 67-300 Szprotawa

13. AUTO-EKO-SERVICE Sp. z o.o. 
ul. Podgórna 2, 65-057 Zielona Góra

ul. Groszkowa 7, 
66-004 Racula, 

14. Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych 
„ENERGOBUD” Leszno Sp. z o.o., Gronówko 30, 64-111 Lipno

ul. Energetyków 4,
66-400 Gorzów Wlkp.
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Lp. Nazwa, siedziba i adres prowadzącego stację demontażu Adres stacji demontażu 
pojazdów

15. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, „DARGO” Małgorzata 
Glezer, ul. Kościuszki  79, 66 – 540 Stare Kurowo , 

ul. Kościuszki 79,
66-540 Stare Kurowo 

16. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WTÓRMET” Obrót Surowcami 
Wtórnymi Jadwiga Cebrowska
 ul. Słoneczna 14, 66-100 Sulechów

ul. Słoneczna 14,
66-100 Sulechów

17. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, RPR Rudolf Różański
 ul. Sulechowska 14 c,  65-119 Zielona Góra

al. Wojska Polskiego 142, 
65-119 Zielona Góra

18. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DIAMENT” Zdzisław 
Libner ul. Wiejska 6, 66-600 Krosno Odrzańskie

ul .Wiejska 6, 
66-600 Krosno Odrzańskie

19. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MOBIL-POLEN 
Ratownictwo Drogowe Paweł Kaczmarek 
ul. Żagańska 24, 67-120 Kożuchów

ul. Żagańska 24,
67-120 Kożuchów

20. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” 
Rejów, 67-124 Nowe Miasteczko

Rejów 39,
67-124 Nowe Miasteczko

21.  AUTO-MAX Danuta Smętowska
ul. Konopnickiej 46/7,  66-470 Kostrzyn n/Odrą

ul. Cmentarna 24, 
66-470 Kostrzyn n/Odrą

22. AUTOMIX Zakład Handlowo-Usługowy Krzysztof Wesoły,
Golice, ul. Słubicka 5, 69-100 Słubice

Golice, ul. Słubicka 5, 
69-100 Słubice

23. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „ZŁOMIX” Jarosław Miksa 
Kowalów, ul. Starkowska 11, 69-110 Rzepin

Kowalów, ul. Starkowska 11, 
69-110 Rzepin

24. CENTRUM RECYKLINGU EKO-MAX Sp. Jawna 
Bujnowski, Makowski, Szymkiewicz
ul. Przemysłowa 1 A, 66-300 Międzyrzecz

ul. Przemysłowa 1 A, 
66-300 Międzyrzecz

25. Stacja Demontażu Wyeksploatowanych Pojazdów Stanisław 
Raczkowski, ul. Wiejska 1, 67-300 Szprotawa

ul. Wiejska 1, 
67-300 Szprotawa

26. Warsztat Szkoleniowo-Usługowy Mechanika Pojazdowa-Ślusarstwo
Skup-Sprzedaż Złomu Leopold Ryczaj
ul. Daszyńskiego 47,69-200 Sulęcin

ul. Daszyńskiego 47,
69-200 Sulęcin

27. MC Recykling Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 13/1, 66-200 Świebodzin

Szczaniec 171,
66-225 Szczaniec

28. Firma Handlowo-Usługowa Sylwester Bagiński
ul. Legnicka 17, 66-620 Gubin

ul. Legnicka 17,
66-620 Gubin

29. Firma Handlowo-Usługowa „SIGMA” Alicja Wyszyńska 
Części, Mechanika, Budownictwo, Transport
ul. Zgorzelecka 18, 68-130 Gozdnica

ul. Zgorzelecka 18,
68-130 Gozdnica

30. „TIM” Kasprzak, Zinowicz   Spółka Jawna
ul. Kaliska 31, 66-620 Gubin

ul. Kaliska 31,
66-620 Gubin

31. MG TRUCK Marek Gągorowski
ul. Strzelecka 2, 66-120 Kargowa

ul. Strzelecka 2,
66-120 Kargowa

32. FAXIM-POL  RECYKLING  Józef Mikołajczyk
ul. Mickiewicza 71B, 69-110 Rzepin

ul. Mickiewicza 71B,
69-110 Rzepin

33. CARRO 1  Anna Kloc 
ul. Fabryczna 8, 67-321 Leszno Górne

ul. Fabryczna 8,
67-321 Leszno Górne

34. VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. o/Gorzów Wielkopolski
ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 19,
66-400 Gorzów Wlkp.

Tab. VI.4. Wykaz  przedsiębiorców  prowadzących... cd.

Paweł Popko
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3. Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Jednym z bardziej istotnych zagadnień w zakresie gospodarki odpadami realizowanych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest nadzór nad międzynarodowym przemieszczaniem 
odpadów. Inspektorzy WIOŚ posiadają prawo kontrolowania podmiotów prowadzących import, eksport lub 
transport odpadów – w siedzibie firmy lub w wyznaczonych miejscach, wspólnie z innymi służbami.

Po 21 grudnia 2007 r. w sposób istotny uległa zmianie sytuacja w zakresie  możliwości kontroli ładunków 
odpadów na przejściach granicznych. Swobodniejszy przepływ ludzi i towarów w ramach układu z Schen-
gen wymusił przeprowadzanie kontroli z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów w głębi kra-
ju – przede wszystkim na drogach oraz w miejscach przeznaczenia przesyłanych odpadów, lub w miejscach 
ich wysyłki. Od tego też czasu notuje się zdecydowanie mniej wykrywanych nielegalnych działań w zakresie 
międzynarodowego transportu odpadów. Przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska są w większości za-
wiadamiani o nielegalnych przypadkach transportu odpadów przez inne służby kontrolne (Straż Graniczną, 
Służbę Celną i Inspekcję Transportu Drogowego), które przeprowadzają kontrole na drogach województwa 
lubuskiego. 

Kilka razy w roku inspektorzy WIOŚ biorą udział we wspólnych kontrolach prowadzonych w ramach 
projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”, w punktach wyznaczonych przy głównych drogach 
tranzytowych wiodących do granicy. W roku 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielo-
nej Górze koordynował 2 terenowe kontrole międzynarodowego przemieszczania odpadów we współpracy 
z przedstawicielami Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego i Policji. W roku 2010 
zorganizowano 3 akcje tego rodzaju.

Wspólne kontrole każdorazowo poprzedzane były spotkaniami roboczymi z przedstawicielami współdzia-
łających służb, na których, oprócz planowania szczegółów bieżącej, akcji omawiano wnioski i uwagi poszcze-
gólnych służb z poprzednich akcji. Należy podkreślić, iż działania inspekcyjne realizowane były jednocześnie 
na terenie wszystkich województw przygranicznych. W tym samym terminie prowadzono działania kontrolne 
po stronie niemieckiej w dwóch landach: Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Brandenburgia. W kontroli 
uczestniczyły niemieckie służby ochrony środowiska, celnicy oraz urząd ds. przewozów towarowych.

WIOŚ w Zielonej Górze prowadził również dodatkowe kontrole drogowe nie zaliczane do projektu IMPEL 
TFS, we współpracy z przedstawicielami Straży Granicznej oraz Służby Celnej. W roku 2009 przeprowadzono 
5 akcji kontrolnych, natomiast w roku 2010 - 2. 

W 2009 r. na terenie województwa lubuskiego kontroli poddano łącznie 113 transportów, w tym 23 prze-
wożące odpady. Dwa transporty dokonywały nielegalnego wwozu na teren Polski odpadów, natomiast w przy-
padku 4 transportów stwierdzono naruszenie przepisów obowiązujących w zakresie transgranicznego prze-
mieszczania odpadów. 

W 2010 r. na terenie województwa lubuskiego kontroli poddano ogółem 76 transportów, w tym 17 prze-
wożących odpady. W przypadku 7 transportów dokonywano nielegalnego wwozu na teren Polski odpadów, 
natomiast w 1 przypadku stwierdzo-
no naruszenie obowiązujących prze-
pisów w zakresie transgranicznego 
przemieszczania odpadów.

WIOŚ w Zielonej Górze, po zgło-
szeniu wniosku ze strony współdzia-
łających inspekcji i służb, każdo-
razowo dokonuje pisemnej oceny 
zatrzymanego ładunku, w większo-
ści przypadków na podstawie bez-
pośrednich jego oględzin. W 2009 
roku wykonano łącznie 11 pisem-
nych ocen zatrzymanych do kon-
troli ładunków, natomiast w roku 
2010 dokonano łącznie 11 tego typu 
ocen. Oceny zatrzymywanych towa-
rów dotyczyły przeważnie uszkodzo-
nych pojazdów, używanej odzieży 
oraz złomu metali. Transport spalonych ciągników siodłowych do Polski

 (fot. Archiwum WIOŚ)
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Kontrola  międzynarodowego przemieszczania odpadów wiąże się również z nadzorem nad funkcjonowa-
niem instalacji i prowadzeniem działań dotyczących gospodarowania przemieszczanymi odpadami. W 2009 
roku ujawniono 3 przypadki nielegalnego wwozu odpadów na teren Polski. W roku 2010 nie stwierdzono 
takich przypadków.

Specyficzna problematyka transgranicznego przemieszczania odpadów wymaga wypracowania jednolite-
go stanowiska odnośnie podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą jednocześnie po obu stronach 
polsko-niemieckiej granicy, dokonując częstych przewozów narzędzi, maszyn i części zapasowych. Dotychczas 
wystąpił jeden taki przypadek, który dotyczył transportu z Niemiec do Polski maszyn rolniczych wraz z zu-
żytymi częściami samochodowymi. Niektóre z przewożonych elementów nie wykazują jednoznacznie cech 
użytkowych i mogą być kwalifikowane jako odpady.

Wyniki przeprowadzanych przez WIOŚ w Zielonej Górze kontroli wskazują na konieczność kontynuowania 
działań terenowych w celu przeciwdziałania niekontrolowanemu napływowi odpadów z zagranicy na teryto-
rium Polski. 

Paweł Popko

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE Waste of Electrical and Electronic Equipment) nakłada na 
kraje członkowskie Unii Europejskiej szereg obowiązków związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i recy-
klingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa reguluje wymagania i cele dotyczące 
zbierania niesprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ich odzysku i recyklingu w sposób nieszko-
dliwy dla środowiska. Wymogi te nakładają obowiązek finansowania tych działań ze strony producentów i im-
porterów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Postanowienia dyrektywy WEEE wdrażają do polskiego 
prawa przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 
nr 180 poz. 1495 z późn. zm.).

Aby zapewnić sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie gospodarki zużytym sprzętem  elektrycznym 
i elektronicznym Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr przedsiębiorców i organizacji od-
zysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rejestr jest elektronicznie dostępną bazą danych skierowaną 
głównie do przedsiębiorców, którzy podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym. Według stanu na 31 grudnia 2010 r. do rejestru w województwie lubuskim wpi-
sanych było:

61 podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek Polski, –
296 podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, –
13 podmiotów przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, –
1 podmiot przeprowadzający proces odzysku odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, –
1 podmiot prowadzący proces recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. –

Pracownicy WIOŚ w Zielonej Górze w trakcie działań kontrolnych 
w zakresie transgranicznego przemieszczenia odpadów (fot. Paweł Popko)
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze sprawuje stały nadzór kontrolny nad 
przedsiębiorcami, którzy podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym. W latach 2009 i 2010 WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadził odpowiednio:

• w roku 2009:
17 kontroli zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w wyniku któ- –
rych wydano 12 zarządzeń pokontrolnych, udzielono 12 pouczeń, 4 informacje o wynikach kontroli 
przekazano do Marszałka Województwa Lubuskiego,
17 kontroli przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny; w wyniku działań po- –
kontrolnych wobec przedsiębiorców wydano 3 decyzje wymierzające administracyjną karę pieniężną, 
4 zarządzenia pokontrolne, udzielono 4 pouczeń,
7 przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt, –
1 przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż detaliczną i hurtową sprzętu elektrycznego i elektronicznego. –

• w roku 2010:
11 kontroli zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w wyniku któ- –
rych wydano 6 zarządzeń pokontrolnych, nałożono 3 mandaty karne, udzielono 6 pouczeń,
13 kontroli przedsiębiorców wprowadzających sprzęt; w wyniku działań pokontrolnych wobec przed- –
siębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny wydano 5 zarządzeń pokontrolnych, 
udzielono 5 pouczeń, nałożono 1 mandat karny oraz wydano 6 decyzji wymierzających administracyjne 
kary pieniężne,
13 przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt, w wyniku których wydano 5 zarządzeń pokontrolnych,  –
nałożono 1 mandat karny, udzielono 5 pouczeń.

Przemysław Radczyc
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1. Bieżące i nowe zadania kontrolne WIOŚ

Wyodrębnione komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Gó-
rze realizują szereg zadań w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty 
gospodarcze. Część z tych zadań realizowana jest od niedawna i wiąże się z implementacją do prawa krajowe-
go przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Najważniejsze z tych zadań to:
1) prowadzenie kontroli zakładów, jednostek i podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania prze-

pisów ochrony środowiska, w szczególności zakładów z kategorii I:
zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii (ZDR),  –
stacji demontażu pojazdów, zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne- –
go, 
instalacji IPPC, których dotyczy Traktat Akcesyjny,  –
zakładów wymagających pozwolenia zintegrowanego, które przetwarzają odpady sprowadzane z za- –
granicy, 
wielkoprzemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej,  –
wymagających pozwolenia zintegrowanego, –

2) przeprowadzanie kontroli pozaplanowych na wniosek innych organów lub podmiotów, w tym kontroli 
interwencyjnych,

3) weryfikowanie rocznych raportów emisji dwutlenku węgla w zakresie zgodności z warunkami zawartymi 
w zezwoleniu na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych, a także weryfikowanie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach 
Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) oraz przekazywanie ww. danych 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,

4) sporządzanie raportów wojewódzkich w ramach ogólnokrajowych cykli kontrolnych dotyczących:
a) oceny stanu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, 
b) przestrzegania obowiązków w zakresie ochrony środowiska przez prowadzących instalacje objęte obo-

wiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego,
c) spełniania wymogów prawnych przez składowiska odpadów przyjmujących odpady komunalne, zgod-

nie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,
5) ocenianie wypełniania wymagań  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestra-

cji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Dyrektywa REACH),
6) przygotowywanie informacji dotyczących wdrożania Traktatu Akcesyjnego,
7) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o funkcjonujących w województwie lubuskim składowiskach 

i spalarniach odpadów,
8) kontrolowanie jakości paliw pod 

względem zawartości siarki w oleju do 
silników statków żeglugi śródlądowej,

9) kontynuowanie i rozwijanie form 
współpracy z organami Policji na szcze-
blu wojewódzkim i powiatowym w 
zakresie ograniczania patologii w ob-
szarze “Środowisko”, w tym przeciw-
działania występowaniu przestępstw i 
wykroczeń przeciw środowisku,

10) przeprowadzanie kontroli z zakre-
su nadzoru rynku,

11) budowanie partnerstwa – na pozio-
mie wojewódzkim – służb kontrolują-
cych transgraniczne przemieszczanie 
odpadów (WIOŚ, Służba Celna, Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego),

12) realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności In-
spekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”,

13) prowadzenie działań w obszarze „szarej strefy” w gospodarowaniu odpadami,
14) sprawdzanie spójności danych przekładanych przez zakłady do naliczania opłat za korzystanie ze śro-

dowiska z danymi zawartymi w raportach PRTR,

 Instalacja do produkcji płyt wiórowych Kronopol Sp. z o.o. w Żarach 
(fot. Przemysław Susek)
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15) przeciwdziałanie poważnym awariom,
16) koordynowanie prowadzonych działań inspekcji wynikających z realizacji programu likwidacji „bomb 

ekologicznych” oraz współpraca w tym zakresie z NFOŚiGW.

Maria Staroń, Janusz Tylzon

2. Poważne awarie

Wojewódzki rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii
Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wojewódzki rejestr zakładów mogących spowodować poważne 

awarie obejmował 14 zakładów, z czego 5 to zakłady zakwalifikowane do grupy o dużym ryzyku poważnej 
awarii (ZDR), 2 zakłady o zwiększonym ryzyku poważnej awarii (ZZR) oraz 7 zakładów zaliczanych do poten-
cjalnych sprawców awarii przemysłowych.

W porównaniu do stanu z lat 2009-2010 ogólna liczba zakładów mogących spowodować poważne awarie 
przemysłowe zwiększyła się o jeden zakład o dużym ryzyku. Do ewidencji dopisano nowy zakład powstały 
w latach 2009-2010 tj. Bazę Paliw Płynnych w Mirostowicach Dolnych należąca do Przedsiębiorstwa Wielo-
branżowego APEXIM.

Spośród 5 zakładów o dużym ryzyku, dwa z nich posiadają w obrocie skrajnie łatwopalne gazy skroplone i gaz 
ziemny. Pozostałe trzy zakłady posiadają w obrocie substancje toksyczne i inne substancje niebezpieczne. 

W przypadku zakładów o zwiększonym ryzyku jeden posiada w obrocie produkty destylacji ropy naftowej 
i substancje palne, a drugi – łatwopalne gazy skroplone i gaz ziemny.

Kontrole potencjalnych sprawców poważnych awarii
W latach 2009-2010 r. w zakładach mogących potencjalnie spowodować poważne awarie wykonano 15 kon-

troli, w tym 9 kontroli zakładów o dużym ryzyku ( ZDR), 3 kontrole w zakładach dużego ryzyka (ZZR) oraz 
3 kontrole w zakładach potencjalnych sprawców poważnych awarii. Ponadto w latach 2009-2010 wystąpiła 
konieczność wykonania 4 kontroli interwencyjnych w związku z występującymi zdarzeniami awaryjnymi.

Łącznie w latach 2009-2010 r. przeprowadzono 18 kontroli w sprawach dotyczących poważnych awarii 
przemysłowych.

W ramach działań pokontrolnych wydano 10 zarządzeń, w tym:
7 zarządzeń pokontrolnych w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, –
2 zarządzenia pokontrolne w zakładach o zwiększonym ryzyku, –
1 zarządzenie pokontrolne w grupie –  pozostałych zakładów (z rejestru potencjalnych sprawców).

Przeprowadzone kontrole i stwierdzone na ich podstawie naruszenia dotyczyły w szczególności realizacji 
obowiązków formalno-prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz warunków technicz-
nych eksploatacji instalacji stwarzającej ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

W grupie obiektów mogących spowodować poważne awarie naruszenia dotyczyły najczęściej braku aktuali-
zacji prowadzonej przez zakłady dokumentacji formalno-prawnej.

W sprawach zwalczania poważnych awarii Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
współdziałał z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji rządowej i samorządowej, Policją, Państwo-
wą Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Transportu Drogowego i organami Nadzoru Budowlanego. Współpraca 
z Państwową Strażą Pożarną obejmowała wspólne przeprowadzenie kontroli, co wynika m.in. z realizacji 
porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Komendantem Woje-
wódzkim PSP. Współpraca ze Strażą Graniczną polegała na wymianie doświadczeń w zakresie awarii i innych 
tzw. miejscowych zdarzeń, a także na szkoleniu pracowników tej instytucji w zakresie transgranicznego prze-
mieszczania opadów.

Charakterystyka poważnych awarii w latach 2009-2010 r.
W latach 2009-2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zarejestrował in-

formacje o wystąpieniu 5 zdarzeń o charakterze poważnych awarii: 3 w zakładach, 1 w transporcie oraz 
1 zdarzenie jako awaryjne zanieczyszczenie wód powierzchniowych. W dalszej części przedstawiono krótką 
charakterystykę niektórych zdarzeń.

W dniu 25 stycznia 2010 r. miał miejsce wyciek kwasu solnego ze zbiornika magazynowego na terenie Elek-
trociepłowni Gorzów S.A. w Gorzowie Wlkp. Natychmiast po zgłoszeniu awarii przeprowadzono kontrolę 
instalacji magazynowej kwasu solnego, oględziny zanieczyszczonego terenu wokół magazynu (odstąpiono od 
poboru próbek w związku z zamrożeniem gruntu) oraz kanalizacji przemysłowej i deszczowej wokół magazy-
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nu. Sprawdzono również powiązania z kanalizacją ogólnospławną Zakładu Energoelektrycznego Energostil 
Sp. z o.o., który wprowadza wody opadowe i umownie czyste m.in. z terenu  Elektrociepłowni w Gorzowie 
Wlkp. do rzeki Warty. Ustalono, że w wyniku przedostania się kwasu do kanalizacji nie stwierdzono istotnego 
obniżenia się odczynu ścieków w ZE Energostil Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., który w trakcie awarii moni-
torował odczyn ścieków. W następstwie kontroli wydano zarządzenie pokontrolne, w którym zobowiązano 
kierownictwo zakładu do wyeliminowania błędów konstrukcyjnych instalacji magazynowej kwasu solnego, 
które mogły przyczynić się awarii. Ponadto nakazano usunięcie i przekazanie gruntu otaczającego magazyn 
zanieczyszczonego kwasem solnym wyspecjalizowanej firmie.

Na terenie woj. lubuskiego odnotowano dwa przypadki zdarzeń o znamionach poważnych awarii na tere-
nie jednostek i zakładów nie figurujących w  rejestrze „potencjalnych sprawców”.

Pierwszy przypadek miał miejsce w dniu 19 sierpnia 2010 r. na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
gdzie doszło do wycieku oleju z urządzenia elektroenergetycznego chłodzonego olejem. Olej przedostał się 
systemem kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych, tj. do cieku podstawowego o nazwie Gęśnik. 
Podjęta przez Państwową Straż Pożarną akcja ratownicza pozwoliła na zatrzymanie zanieczyszczenia na zbior-
niku retencyjnym, usytuowanym na cieku i uniemożliwienie dalszego jego rozprzestrzeniania się. Zebrano 
ok. 50 litrów oleju, który przekazano do utylizacji jednostce specjalistycznej. Przeprowadzone badania wód 
powierzchniowych poniżej zapór sorpcyjnych nie wykazały występowania przekroczeń wartości dopuszczal-
nych. 

W drugim przypadku, który miał miejsce w dniu 29 sierpnia 2010 r. w miejscowości Dąbrówka Wlkp. do-
szło do pożaru zmagazynowanych, przesortowanych odpadów komunalnych. Hałda odpadów zajęta pożarem 
miała kubaturę ok. 4000 m3. Wysegregowane odpady przeznaczone były do produkcji paliwa alternatywnego 
wykorzystywanego w cementowniach. Ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne (silny porywisty wiatr) 
gaszenie pożaru trwało do 7 września 2010 r. Spaleniu uległo ok. 1000 m3 odpadów. Pozostała część odpadów 
(częściowo nadpalona) została wykorzystana do produkcji paliwa alternatywnego. W czasie trwania akcji ra-
towniczej udało się zminimalizować oddziaływanie zdarzenia na środowisko gruntowo-wodne. Pożar odbywał 
się na powierzchni szczelnej, skanalizowanej, z odprowadzeniem wód pogaśniczych do zbiornika retencyj-
nego znajdującego się na ciągu zakładowej kanalizacji deszczowej. W ostatniej fazie trwania pożaru wodę ze 
zbiornika wykorzystywano ponownie do gaszenia tworząc „zamknięty” obieg wody pożarowej. Przeprowa-
dzone badania gruntu i wód podziemnych w rejonie zdarzenia nie wykazały przekroczenia standardów.

Jedno ze zdarzeń miało miejsce w transporcie drogowym. W dniu 10 września 2010 r. w okolicach miejsco-
wości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko na drodze krajowej nr 3 doszło do zdarzenia drogowego, w którym 
z uszkodzonej autocysterny wyciekło na pobocze drogi 2933 litrów oleju opałowego. Służby prowadzące akcję 
ratowniczą zdołały zebrać 1880 litrów oleju opałowego. Pozostała część paliwa, 1053 litrów, spłynęła na nie-
utwardzone pobocze drogi i przedostała się do gruntu powodując jego zanieczyszczenie. Wykonane badania 
fizyko-chemiczne na obecność oleju mineralnego wykazały, że grunt nie spełniał standardów jakościowych 
ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). W związku ze stwierdzonym zanieczyszcze-
niem WIOŚ w Zielonej Górze wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Go-
rzowie Wlkp. o podjęcie działań administracyjnych nakazujących sprawcy zdarzenia przywrócenie środowiska 
do stanu właściwego. Do końca 2010 r. działania naprawcze nie zostały zakończone. 

Ponadto odnotowano przypadek zdarzenia o znamionach poważnej awarii, dotyczący niekontrolowane-
go spływu zanieczyszczeń ropopochodnych do wód rzeki Nysy Łużyckiej. Zanieczyszczenie zaobserwowano 
1 lipca 2009 r. powyżej miejscowości Sobolice w gminie Przewóz. Przeprowadzone rozpoznanie wykazało, że 
substancje ropopochodne napłynęły ze strony Niemiec. Działania ratownicze zostały podjęte przez stronę 
polską i niemiecką. Polskie służby ratownicze ustawiły na rzece 60 m zapory sorpcyjnej i odseparowały ok. 
200 litrów ropopochodnych o charakterze oleju napędowego. Strona niemiecka ułożyła zaporę pływającą na 
długości ok. 40 m.

Z badań wód rzeki prowadzonych w okresie zdarzenia awaryjnego wynikało, że zanieczyszczenie zostało 
zatrzymane i nie doszło do jego dalszego rozprzestrzeniania – poza próg piętrzący Elektrowni Wodnej Sobo-
lice.

Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii
W przypadku wystąpienia poważnej awarii Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

realizuje określone procedury zgodnie ze „Szczegółowymi Zasadami Postępowania w przypadku wystąpie-
nia poważnej awarii”, określonymi przez GIOŚ we wrześniu 2007 roku oraz z Zarządzeniem wewnętrznym 
nr 16/2009 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Zgodnie z nimi tygodniowe 
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dyżury w zakresie poważnych awarii pełnią wyznaczeni inspektorzy Wydziału i Działu Inspekcji WIOŚ. Czas 
pełnienia dyżuru w dni robocze, rozpoczyna się o godzinie 1530, trwa do godziny   2030 i ma charakter dyżuru 
domowego telefonicznego (służbowy telefon komórkowy). Czas pełnienia dyżuru w soboty rozpoczyna się 
o godzinie 730 i trwa do godziny 2030; zaś niedziele  i święta są dniami bez dyżuru. W tych dniach w przypadku 
poważnych awarii istnieje możliwość komunikowania się poprzez telefonię komórkową z Wojewódzkim In-
spektorem Ochrony Środowiska, jego Zastępcą, Kierownikiem Delegatury, Naczelnikiem Wydziału Inspekcji 
lub Kierownikiem Działu Inspekcji w Delegaturze. W dni robocze, w godzinach pracy od 730 do 1530 zadania 
z zakresu poważnych awarii wykonują inspektorzy Wydziału Inspekcji i Działu Inspekcji.

Inspektor dyżurny wyposażony jest w kontaktowy telefon komórkowy, którego numer znany jest wszystkim 
zainteresowanym służbom ratowniczym oraz ma dostęp do środka transportu i do niezbędnego sprzętu do 
poboru prób.

Seminaria i szkolenia dotyczące poważnych awarii
W dniach 8-10 września 2009 roku na terenie powiatu słubickiego odbyły się międzynarodowe warsztaty 

szkoleniowe oraz ćwiczenia z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o zasięgu transgranicz-
nym, zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną i Inspekcję Ochrony Środowiska. W warsztatach uczest-
niczyli m.in.: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zastępca Komendanta Głównego PSP, przedstawiciel 
Sekretariatu EKG ONZ w sprawie awarii przemysłowych oraz przedstawiciele Federalnego Ministerstwa Śro-
dowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów RFN. W ćwiczeniach i warsztatach uczestniczyli 
ponadto przedstawiciele polskich władz rządowych i samorządowych, PSP, Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz goście z: Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Holandii, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, 
Portugalii, Rumunii, Ukrainy, Węgier i Włoch. 

Ćwiczenia terenowe pt. „Prowadzenie działań ratowniczych podczas wycieku substancji ropopochodnej do 
cieków wodnych w strefie przygranicznej” zostały przeprowadzone na rzece Odrze w dniu 8 września 2009 r. 
w miejscowości Urad. Oprócz zaproszonych gości i obserwatorów uczestniczyły w nich zastępy jednostek ra-
towniczo-gaśniczych PSP z woj. lubuskiego oraz siły i środki zagraniczne, z Frankfurtu nad Odrą i powiatu 
Odra – Sprewa. W ćwiczeniach wzięli również udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Zielonej Górze prowadząc monitoring stanu czystości wód Odry powyżej i poniżej miejsca działań 
ratowniczych i współpracując z Kierownictwem Działań Ratowniczych oraz ze Sztabem Akcji. 

Podczas dwudniowych warsztatów szkoleniowych w dniach 9-10.09.2009 r. wysłuchano wystąpień doty-
czących współpracy polsko-niemieckiej w zakresie ratownictwa awaryjnego, identyfikacji zagrożeń liniowych 
i punktowych, technik usuwania skutków awarii, powiadamiania o zdarzeniach awaryjnych, planowania ope-
racyjno-ratowniczego i doświadczeń w usuwaniu skutków poważnych awarii. Lubuski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska wygłosił w trakcie warsztatów referat „Program działań zapobiegających awaryjnym 
zanieczyszczeniom w dorzeczu Odry” i przewodniczył jednej z sesji.

W dniach 8-9 czerwca 2010 r. przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze uczestniczyli w VIII Forum Polsko-
Niemieckim na temat przewozu materiałów niebezpiecznych, które odbyło się w Łagowie. Organizatorem Fo-
rum były Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze i Krajowy Urząd Pracy – Okręg Regionalny Cottbus. 
Celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu nadzoru i kontroli przewozu materiałów niebezpiecz-
nych. Podczas spotkania przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
wygłosił referat pt. „Zdarzenia o znamionach poważnych awarii w transporcie na obszarze woj. lubuskiego 
w latach 1999-2009”.   

W dniach 16-17 marca 2010 r. przedstawiciele WIOŚ uczestniczyli w seminarium szkoleniowym „Ochro-
na ludzi i środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek”, zorganizowanym 
w ramach europejskiego projektu CIVILARCH. Projekt ten realizowany był od 1 października 2008 r. do 30 
września 2010 roku i obejmował wybrane rejony Grecji, Polski, Węgier i Bułgarii. Finansowany był w przewa-
żającej części ze środków wspólnotowego Instrumentu Finansowania Ochrony Ludności. Polską cześć projek-
tu wdrażaną w województwie lubuskim – w dorzeczu Odry – koordynował Instytut Ochrony Środowiska. 

W dniach 10-12 maja 2010 r. w Berlinie odbyło się seminarium podsumowujące unijny projekt pilotażowy 
„Transgraniczne zarządzanie przeciwpowodziowe”, w którym uczestniczył Lubuski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska. Seminarium stanowiło etap finalny prowadzonego przez 3 lata projektu unijnego, któ-
rego beneficjentami było Zrzeszenie Federalnej Służby Pomocy Technicznej (THW) oraz Komendy Woje-
wódzkie PSP w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Wrocławiu.

Tomasz Parada, Andrzej Uchman





8. Ochrona przyrody

Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” (fot. Przemysław Susek)
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1. Tereny i obiekty chronione

Według ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 rozdz. 2, 
art. 6.1) prawnymi formami ochrony przyrody w Polsce są: 

parki narodowe, –
rezerwaty przyrody, –
parki krajobrazowe, –
obszary chronionego krajobrazu, –
obszary Natura 2000, –

pomniki przyrody, –
stanowiska dokumentacyjne, –
użytki ekologiczne, –
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. –

Na koniec roku 2010 ochrona przyrody w województwie lubuskim realizowana była we wszystkich wyżej 
wymienionych formach. Poniżej przedstawiono opis poszczególnych form ochrony przyrody.

Tab. VIII.1. Formy ochrony przyrody w województwie lubuskim - stan na dzień 31.12.2010 r.

Lp. Formy ochrony przyrody
Liczba obiektów, 

w tym położone częściowo 
w woj. lubuskim

Powierzchnia na 
terenie województwa 

lubuskiego [ha]

% powierzchni 
województwa

1. Parki narodowe a 2 (1) 13.642,8 0,97
2. Rezerwaty przyrody a 59 3.674,1 0,26
3. Parki krajobrazowe a 8 (4) 77.500,8 5,54
4. Obszary chronionego krajobrazu b 38 438.453,4 31,34
5. Pomniki przyrody a 1166 - -
6. Użytki ekologiczne b 377 3.597,15 0,26
7. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe b 7 10.056,35 0,72
8. Stanowiska dokumentacyjne b 1 4,29 0,0003
9. Obszary Natura 2000:  b

   Obszary Specjalnej Ochrony (ptasie)
   Specjalne Obszary Ochrony (siedliskowe)                             

12
64

294.227,5
155.367,6

21,3
11,1

a) źródło GUS 2010,  b) źródło RDOŚ 2010. Powierzchnie obszarów chronionych i ich udział procentowy w powierzchni wojewódz-
twa nie sumują się, gdyż w wielu przypadkach różne obszary pokrywają się lub jedne zawierają się w drugich.

Rys. VIII-2. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Na-
tura 2000 w woj. lubuskim – stan na koniec 2010

Rys. VIII-1. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) Na-
tura 2000 w woj lubuskim – stan na koniec 2010

(źródło: www.eea.europa.eu)(źródło: www.eea.europa.eu)
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Parki narodowe
Definicja parku narodowego wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 8. 1. Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 
społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała 
przyroda oraz walory krajobrazowe.
2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody 
nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtwo-
rzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

1) Drawieński Park Narodowy utworzony 10 kwietnia 1990 r., ma powierzchnię całkowitą 11.441,34 ha, 
z czego 5.568,8 ha (48,87%) leży na terenie woj. lubuskiego – w gminie Dobiegniew. Pozostałe części parku na-
leżą do województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Park położony jest w mezoregionie Równiny 
Drawskiej i reprezentuje przyrodę Pojezierza Południowo-Pomorskiego. Występują tu liczne  rynny lodow-
cowe z jeziorami. Dominującym typem środowiska są lasy (84% powierzchni parku), wody powierzchniowe 
(8,2%) – rzeki Drawa i Płociczna oraz  jeziora (13 jezior) o łącznej powierzchni ok. 760 ha. Powierzchnie rolne 
stanowią tylko 4% powierzchni parku. Na terenie parku stwierdzono występowanie 924 gatunków roślin na-
czyniowych, 209 gatunków mszaków, 210 gatunków porostów i 187 gatunków grzybów wielkoowocnikowych 
w 224 zbiorowiskach roślinnych. Stwierdzono także występowanie 234 gatunków kręgowców.

2) Park Narodowy „Ujście Warty” utworzony 1 lipca 2001 r., o powierzchni 8.074 ha położony jest u ujścia 
Warty do Odry. Obejmuje ochroną rozległe siedliska ptaków wodnych i błotnych. Na terenie Parku stwier-
dzono występowanie 266 gatunków ptaków, z czego 174 lęgowych. Teren Parku jest bardzo ważnym miejscem 
dla ptaków, zarówno w sezonie lęgowym, jak i w okresie przelotów i zimowania, przede wszystkim dla gęsi, 
kaczek i łabędzi. Występuje tu również 39 gatunków ssaków i 35 gatunków ryb. Świat roślin jest także bogato 
reprezentowany, stwierdzono 500 gatunków roślin naczyniowych w 60 zbiorowiskach roślinnych.

Łącznie omawianą formą ochrony objęty  jest obszar 13.642,8 ha, co stanowi 0,97% powierzchni wojewódz-
twa lubuskiego.

Rezerwaty przyrody
Definicja rezerwatu wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 13. 1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów 
oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczy-
mi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Park Narodowy „Ujście Warty” (fot. Przemysław Susek)
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Ochroną rezerwatową na terenie województwa objęte są najcenniejsze ekosystemy leśne, torfowiskowe, 
wodne, stepowe oraz miejsca występowania cennych gatunków roślin i zwierząt. 

Na koniec roku 2008 na terenie województwa lubuskiego znajdowało się 55 rezerwatów przyrody. W 2009 
roku powołano trzy, a w 2010 jeden nowy rezerwat. 

Stan rezerwatów przyrody na koniec roku 2010 przedstawiał się następująco:
leśne – 32 obiekty, –
torfowiskowe – 11 obiektów, –
faunistyczne – 6 obiektów, –
wodne  – 4 obiekty, –
florystyczne  – 4 obiekty, –
stepowe  – 2 obiekty. –

Charakterystykę nowo powołanych rezerwatów (numeracja jak na mapie – rys. VIII-3) przedstawiono 
poniżej.
Nr 56 - Goszczanowskie Źródliska:

rodzaj – leśny,• 
typ – fitocenotyczny,• 
podtyp – zbiorowisk leśnych,• 
lokalizacja – gmina Drezdenko, obręb ewidencyjny Goszczanowo,• 
powierzchnia poddana ochronie – 22,61 ha,• 
cel ochrony – zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych – łęgu źródliskowego wyróżniającego się szcze-• 
gólnym bogactwem flory skupiającej rzadkie hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków, jak rów-
nież lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.

Nr  57 - Bagno Leszczyny:
rodzaj – torfowiskowy,• 
typ – torfowiskowy bagienny,• 
podtyp – torfowisk wysokich,• 
lokalizacja – gmina Skwierzyna, obręb ewidencyjny Wiejce,• 
powierzchnia poddana ochronie – 4,04 ha,• 
cel ochrony – zachowanie zbiorowisk roślinności torfowiskowej – zespołu torfowiska wysokiego z charak-• 
terystyczną fizjonomią i budową kępkowo-dolinkową wraz z całym zróżnicowanym bogactwem roślinności 
runa.

Nr 58 - Mszar Rosiczkowy koło Rokitna
Rodzaj – torfowiskowy,• 
Typ – torfowiskowy bagienny,• 
Podtyp – torfowisk wysokich i torfowisk przejściowych,• 
Lokalizacja – gmina Strzelce Kraj., obręb ewidencyjny Długie,• 
Powierzchnia poddana ochronie – 3,40 ha,• 
Cel ochrony – zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygieł-• 
kowego z charakterystycznymi gatunkami zespołu przygiełki białej i lokalnie przygiełki bagiennej oraz 
mszaru wysokotorfowiskowego zróżnicowanego na dwa podzespoły: mszar wełniankowy z dominacją weł-
nianki pochwowatej oraz mszar sosnowy na którym w luźnym zwarciu rośnie sosna zwyczajna.

Nr 59 - Mszar Przygiełkowy – Długie im. Huberta Jurczyszyna:
rodzaj – torfowiskowy,• 
typ – torfowiskowy bagienny,• 
podtyp – torfowisk wysokich i torfowisk przejściowych,• 
lokalizacja – gmina Strzelce Kraj., obręb ewidencyjny Długie,• 
powierzchnia poddana ochronie – 7,75 ha,• 
cel ochrony – zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygieł-• 
kowego z charakterystycznymi gatunkami zespołu – przygiełki białej i lokalnie przygiełki brunatnej oraz 
mszaru wysokotorfowiskowego zróżnicowanego na dwa zespoły: mszar wełniankowy z dominacją wełnian-
ki pochwowatej oraz mszar sosnowy, na którym w luźnym zwarciu rośnie sosna zwyczajna z dominującymi 
gatunkami torfowców.
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Rys. VIII-3. Obszary chronione na terenie województwa lubuskiego
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Parki krajobrazowe
Definicja parku krajobrazowego wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 16. 1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe 
oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Łączna powierzchnia parków krajobrazowych w woj. lubuskim wynosi obecnie 77.312,42 ha (5,5% po-
wierzchni województwa), a ich otuliny – 57.192,69 ha (4,1% powierzchni województwa), co łącznie stanowi 
134.108,86 ha (9,6% powierzchni województwa). Na terenie parków krajobrazowych znajduje się 13 rezerwa-
tów przyrody o łącznej powierzchni 489,58 ha. Powierzchnia parków bez znajdujących się w nich rezerwatów 
wynosi 76.822,84 ha. Poniżej przedstawiono syntetyczny opis istniejących w województwie lubuskim parków 
krajobrazowych:

1) Łagowski Park Krajobrazowy położony na terenie gmin: Łagów, Sulęcin i Torzym, został utworzony 
w kwietniu 1985 r. Powierzchnia parku wynosi 4.929 ha, a otuliny 6.612 ha. Posiada bogatą rzeźbę polodow-
cową. Liczne jeziora zajmują 8% powierzchni parku (m.in. jezioro Trześniowskie i Łagowskie). Teren poro-
śnięty jest dorodnymi drzewostanami bukowymi. Lasy stanowią 64% powierzchni parku. Na terenie parku 
znajdują się trzy rezerwaty: „Buczyna Łagowska”, „Pawski Ług” i „Nad Jeziorem Trześniowskim”.

2) Pszczewski Park Krajobrazowy położony na terenie gmin: Pszczew, Trzciel, Międzychód, Międzyrzecz, 
Miedzichowo i Przytoczna, został utworzony w marcu 1987 r. Powierzchnia parku w woj. lubuskim wynosi 
9.300 ha, a jego otulina 18.455 ha. Położony jest we wschodniej części województwa lubuskiego, na obszarze 
Bruzdy Zbąszyńskiej i Pojezierza Poznańskiego. Krajobraz parku jest bardzo urozmaicony. W jego centralnej 
części znajduje się „rynna jezior pszczewskich” (m.in. jeziora: Wielkie, Chłop, Szarcz i Lubikowskie) oraz 
fragmenty doliny rzeki Obry. We wschodniej części parku znajduje się malownicza dolina rzeki Kamionki. 
Rezerwaty na terenie parku to: „Jeziora Gołyńskie”, „Jezioro Wielkie”, „Dąbrowa na Wyspie”, „Rybojady” 
i „Dolina Kamionki” (woj. wielkopolskie).

3) Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy położony jest na terenie gmin: Kłodawa, Barlinek, Strzelce 
Krajeńskie, Pełczyce i Nowogródek Pomorski. Park  utworzony został w październiku 1991 r. Powierzchnia 
parku  w woj. lubuskim wynosi 12.142,77 ha, a otuliny 11.713,19 ha. Znajduje się w północnej części woje-
wództwa lubuskiego. Część południową parku zajmuje Puszcza Gorzowska, skupiająca bory i lasy mieszane 
oraz liczne jeziora zajmujące rynny polodowcowe -  m.in. jeziora Lubie i Chłop. W części północnej leży 
Dolina rzeki Płoni. W parku utworzono pięć rezerwatów przyrody. Są to: „Dębina”, „Markowe Błota” (woj. 
zachodniopomorskie), „Rzeka Przyłężek”, „Skalisty Jar Libberta” (woj. zachodniopomorskie) i „Wilanów”.

4) Park Krajobrazowy „Ujście Warty” położony na terenie gmin: Kostrzyn, Górzyca, Słońsk, Boleszkowice 
i Witnica, został utworzony w grudniu 1996 r.  W woj. lubuskim zajmuje powierzchnię 18.733,97 ha. Położony 
jest w widłach Odry i Warty. Okresowo podtapiany, jest siedliskiem ptaków wodnych i błotnych. Tereny rol-
nicze zajmują znaczne powierzchnie, dominują użytki zielone. Cenne przyrodniczo są także kserotermiczne 
skarpy doliny Odry. Rezerwaty na terenie parku to: „Lemierzyce” i „Pamięcin”.

5) Gryżyński Park Krajobrazowy położony na terenie gmin: Bytnica, Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, 
Skąpe i Łagów, utworzony został w kwietniu 1996 r. Znajduje się w środkowej części Ziemi Lubuskiej. Po-
wierzchnia parku wynosi 2.755 ha, a otuliny 20.412,5 ha. Ochronie poddane zostały tereny polodowcowej 
rynny rzeki Gryżyna o znacznych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, mało zmienione gospodarką 
człowieka. 86,6% powierzchni parku stanowią lasy.

6) Krzesiński Park Krajobrazowy położony na te-
renie gmin: Gubin, Cybinka i Maszewo, został powo-
łany w lipcu 1998 r. Znajduje się w zachodniej części 
województwa, w widłach rzek Odry i Nysy Łużyckiej. 
Zajmuje powierzchnię 8.546 ha i nie posiada otuliny. 
Ze względu na dolinny charakter dominują tereny 
rolnicze, głównie użytki zielone.

7)  Przemęcki Park Krajobrazowy położony na te-
renie gmin: Przemęt, Włoszakowice, Wijewo i Wscho-
wa, został powołany w listopadzie 1991 r. Powierzch-
nia parku w województwie lubuskim wynosi 2.894 ha. 
Rezerwaty na terenie parku to: „Wyspa Konwaliowa”, 
„Jezioro Trzebidzkie”, „Torfowisko nad Jeziorem 
Świętym”, „Kwaśna Dąbrowa”. Żaden z rezerwatów 
nie leży w woj. lubuskim.

Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” (fot. Przemysław Susek)
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8) Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” ” o pow. 18.200 ha  nie ma otuliny. Utworzony został we wrześniu 
2001 r. Park położony jest na terenie gmin: Brody, Tuplice, Trzebiel, Przewóz i miasta Łęknica. Jego zada-
niem jest ochrona cennych utworów geologicznych i terenów przyrodniczo-kulturowych w strefie pogranicza 
z Niemcami. Na terenie parku znajduje się rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą”.

Obszary chronionego krajobrazu
Definicja obszaru chronionego wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 26. 1. Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na: 
1) wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności 
ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub 
2) istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

Na koniec 2008 roku powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu w woj. lubuskim wynosiła 438.481,2 ha 
(31,3% powierzchni województwa). Do końca 2010 roku nastąpiła jedna zmiana w wielkości powierzchni 
obszarów chronionego krajobrazu. Obszar „13 – Rynna Paklicy i Ołoboku” został zmniejszony z 20.533 ha 
do 20.505,3 ha. Obecnie powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu wynosi 438.453,4 ha, co stanowi 
31,34% powierzchni woj. lubuskiego.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Definicja zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 43. Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego 
zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. 

Na koniec roku 2010 istniało w woj. lubuskim 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Tab. VIII.2. Charakterystyka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych województwa lubuskiego

Lp. Nazwa zespołu Położenie Powierzchnia
w ha Przedmiot ochrony

1. „Uroczysko Lubniewsko” gm. Lubniewice 1 436,90 Naturalny krajobraz jeziora Lubniewsko  
z otaczającymi go lasami

2. „Jezioro Wielkie” gm. Witnica 3 768,47 Naturalny charakter jeziora i otaczających 
go lasów

3. „Uroczysko Jezior 
Ośniańskich

gm. Ośno Lubuskie 2 046 Zachowanie rynny 9 jezior wraz  
z malowniczym krajobrazem poleśnym 
położonym w zachodniej części gminy 
Ośno Lub. 

4. „Uroczysko Doliny Lenki” gm. Ośno Lubuskie 1 232 Naturalny krajobraz zlewni rzeki Lenki
5. „Drezdeneckie Uroczyska” gm. Drezdenko 1184,76 Ekstensywnie użytkowane grunty rolne 

położone w Dolinie Noteci, o wysokich 
walorach przyrodniczych

6. „Park Słowiański” gm. Szprotawa 85,74 Zachowanie krajobrazu pradoliny Bobru  
o wyjątkowych wartościach przyrodniczo-
widokowych, reprezentatywnych dla 
zalesionej strefy nadrzecznej z dawnymi 
rozlewiskami i starymi korytami 
rzecznymi.

7. „Kijewickie Kerki” gm. Skwierzyna 302,48 Ochrona walorów widokowych  
i estetycznych fragmentu doliny rzecznej

Ogółem 10.056,35  (0,72%)
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Pomniki przyrody
Definicja pomników przyrody wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 28. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej war-
tości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 
wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków 
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

Na koniec roku 2010 w woj. lubuskim było zarejestrowanych 1166 pomników przyrody.

Tab. VIII.3. Charakterystyka pomników przyrody w woj. lubuskim

Rodzaj obiektu
Liczba obiektów

wg stanu na 31.12.2010 r.
Pojedyncze drzewo 952

Grupa drzew 142
Aleja drzew 24

Głaz narzutowy 30
Skałki, groty i inne 18

Razem 1166

Użytki ekologiczne
Definicja użytków ekologicznych wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 30. 1. Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla 
zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne 
„oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wy-
chodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca 
ich sezonowego przebywania lub rozrodu.

Do końca 2010 roku zostało powołanych w woj. lubuskim 377 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 
3597,15 ha, co stanowi 0,26% powierzchni województwa.

Stanowiska dokumentacyjne
Definicja stanowiska dokumentacyjnego wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 41. 1. Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, 
ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamie-
niałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowa-
nych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
2. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

Obecnie w woj. lubuskim istnieje jedno stanowisko dokumentacyjne. Jest to stanowisko dokumentacyjne 
„Żebra” - skupisko skałek piaskowych o powierzchni 4,29 ha położone w obrębie Żubrów gmina Sulęcin.

Andrzej Wąsicki

2. Obszary „Natura 2000” – stan obecny i perspektywy

Obszary Natura 2000, to jedna z form ochrony przyrody wymieniona w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Forma ta pojawiła się w naszym kraju 
w momencie przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej w związku z koniecznością przyjęcia obowiązu-
jącego w niej systemu prawnego, w tym dotyczącego ochrony zasobów przyrodniczych. Podstawę tworzenia 
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 stanowią dwie dyrektywy, które wymieniają siedliska przyrod-
nicze i gatunki, będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty z powodu szczególnych zagrożeń dla ich 
egzystencji i wymagające w związku z tym specjalnej ochrony w tworzonych w tym celu obszarach. Ponadto 
dyrektywy określają obowiązki, które ciążą na państwach członkowskich w stosunku do wymienionych w nich 
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przedmiotów ochrony, a także wyznaczają ramy dla aktów prawnych, obowiązujących w poszczególnych kra-
jach, które odnoszą się do prowadzonej działalności gospodarczej, tak by działalność ta uwzględniała potrzeby 
ochrony wymienionych w dyrektywach zasobów przyrodniczych. Główną zasadą ochrony i zarządzania obsza-
rami Natura 2000 jest zasada równoważności gospodarki i ochrony przyrody. 

Wzmiankowane dyrektywy to:
Dyrektywa Rady EWG ustanowiona w 1979 roku (79/409/EWG) o ochronie dziko żyjących ptaków, zwa-

na Dyrektywą Ptasią; celami tej dyrektywy są ochrona i zachowanie wszystkich populacji ptaków naturalnie 
występujących w stanie dzikim, prawne uregulowanie zasad handlu i pozyskiwania ptaków łownych oraz 
przeciwdziałanie niedopuszczalnym metodom ich łapania i zabijania [1]. 

Dyrektywa Rady ustanowiona w 1992 roku (92/43/EWG) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej flory i fauny, zwana Dyrektywą Siedliskową; dyrektywa ta ma na celu zachowanie szczególnie 
cennych i zagrożonych elementów różnorodności biologicznej (siedlisk, dzikiej fauny i flory) w obrębie euro-
pejskiego terytorium państw Unii Europejskiej oraz utworzenie systemu ich ochrony [2].

W oparciu o te akty prawne, a także inne dokumenty określające kryteria doboru, tworzona jest w naszym 
kraju sieć obszarów chronionych, będąca częścią europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. W jej skład 
wchodzą Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk. Proces wyznaczania 
i zatwierdzania obu rodzajów obszarów jest inny i nie przebiega jednocześnie, dlatego znajduje się obecnie 
w różnym stopniu zaawansowania. 

W przypadku Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO), ostateczna propozycja sieci tych obszarów 
została już sformułowana i zaakceptowana. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na podpis Ministra Środowiska 
i uprawomocnienie oczekiwało rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków, które wymienia 144 
tego typu obszary w kraju. 

Natomiast proces tworzenia Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) jest bardziej skomplikowany 
i jeszcze się nie zakończył. Warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską zgłoszonej przez Rząd Polski 
listy propozycji tych obszarów jest możliwie pełna reprezentatywność występujących w naszym kraju siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, wymienionych w załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej i zapewnienie 
im właściwego stanu ochrony. Dotychczas zatwierdzone zostały 823 obszary tego rodzaju. Jednak wyniki oce-
ny kompletności sieci na terenie Polski wykazują konieczność uzupełnienia listy poprzez wyznaczenie nowych 
obszarów lub powiększenie już istniejących. Proces ten kontynuowany jest w 2011 roku.

Teren województwa lubuskiego, z uwagi na znaczny udział powierzchni lasów i jezior, a także uwarun-
kowania historyczne, nie został dotychczas mocno antropogenicznie przekształcony. Dlatego zachowało się 
tu szereg siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, widniejących na listach załączników obu 
Dyrektyw. Wiele miejsc 
ich występowania speł-
nia też kryteria doboru, 
dlatego zostały wyzna-
czone, jako obszary sieci 
Natura 2000.

Nadzór nad obszara-
mi Natura 2000 spra-
wuje regionalny dyrek-
tor ochrony środowiska. 
Wynika to z przepisów 
ustawy o ochronie przy-
rody z 2004 r. Nadzór 
ten polega m. in. na 
uzgadnianiu warunków 
realizacji planowanych 
przedsięwzięć w zakresie 
ochrony tych obszarów, 
opiniowaniu dokumen-
tów planistycznych oraz 
wykonywaniu i wdra-
żaniu planów ochrony 
i planów zadań ochron-
nych. 

Siedlisko przyrodnicze priorytetowe 91E0 łęg olszowo-jesionowy  w obszarze Natura 2000 
„Dolina Leniwej Obry” (PLH080001). (fot. Danuta Jermaczek)
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Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) w województwie lubuskim
Wspomniane wyżej rozporządzenie Ministra Środowiska z końca 2010 roku zawiera 12 OSO o łącznej po-

wierzchni 294.227,5 ha, co stanowi 21,03% powierzchni województwa tabela (VIII.4). W stosunku do stanu 
z końca 2008 roku jest to o 0,23% więcej. Tylko 2 spośród nich mieszczą się w granicach województwa w ca-
łości. Są to „Dolina Dolnej Noteci” (PLB080002) oraz „Ujście Warty” (PLC080001). Również obszar „Dolina 
Środkowej Odry” w 99% mieści się w obrębie województwa. Pozostałe 9 obszarów w znacznej części zajmują 
terytoria województw sąsiednich – dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 

Pod względem wielkości całkowitej powierzchni największy jest obszar „Lasy Puszczy nad Drawą” 
(PLB320016), który znajduje się na północy województwa i zajmuje 190.279,1 ha, w tym 28% w granicach wo-
jewództwa lubuskiego. Natomiast najmniejszą powierzchnię – 4.605,4 ha posiada obszar „Stawy Przemkow-
skie” (PLB020003), położony na południu woj. lubuskiego, w którym znajduje się 30% jego powierzchni.

Tab. VIII.4. Wykaz Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) w województwie lubuskim

Lp. Kod Nazwa Powierzchnia 
obszaru [ha]

Powierzchnia
  w woj. 

lubuskim
[ha]

% 
powierzchni 

 w woj. 
lubuskim

Gmina

1. PLB020005 BORY 
DOLNOŚLĄSKIE 172.093,4 46.709,3 27

Małomice, 
Niegosławice, Przewóz, 

Szprotawa, Trzebiel, 
Wymiarki, Żagań

2. PLB080002
DOLINA 
DOLNEJ 
NOTECI 

24.943,5 24.943,5 100

Deszczno, Drezdenko, 
Gorzów Wlkp. (miasto), 
Santok, Stare Kurowo, 

Zwierzyn

3. PLB080004
DOLINA 

ŚRODKOWEJ 
ODRY 

33.677,79 33.606,6 99

Bytom Odrz., Siedlisko, 
Dąbie, Gubin, Krosno 
Odrz., Maszewo, Nowa 

Sól, Otyń, Cybinka, 
Słubice, Bojadła, 

Czerwieńsk, Sulechów, 
Trzebiechów, Zabór, 

Zielona Góra

4. PLB080005
JEZIORA 

PSZCZEWSKIE I 
DOLINA OBRY

14.793,3 7.996,8 54 Przytoczna, Pszczew, 
Trzciel, Zbąszynek

5 PLB320016 LASY PUSZCZY 
NAD DRAWĄ 190.279,1 53.905,2 28

Dobiegniew, 
Drezdenko, Stare 

Kurowo, Strzelce Kraj.

6. PLB020008 ŁĘGI 
ODRZAŃSKIE 17.518,2 481,2 3 Szlichtyngowa

7. PLB320015
OSTOJA 

WITNICKO-
DĘBNIAŃSKA

46.993,07 16.071,8 34
Bogdaniec, Lubiszyn, 

Witnica, Gorzów Wlkp. 
(miasto)

8. PLB300011 POJEZIERZE 
SŁAWSKIE 39.144,8 17.260,7 44 Sława, Wschowa, 

Kolsko, Nowa Sól

9. PLB080001 PUSZCZA 
BARLINECKA 26.505,7 16.491,1 62 Kłodawa, Santok, 

Strzelce Kraj., Zwierzyn

10. PLB300015 PUSZCZA 
NOTECKA 178.255,8 42.088,3 24

Santok, Przytoczna, 
Pszczew, Skwierzyna, 

Drezdenko

11. PLB020003 STAWY 
PRZEMKOWSKIE 4.605,4 1.375,6 30 Niegosławice

12. PLC080001 UJŚCIE WARTY 33.297,4 33.297,4 100
Kostrzyn n. Odrą, 

Bogdaniec, Witnica, 
Górzyca, Krzeszyce, Słońsk

RAZEM 782.107,46 294.227,5 -  
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Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) w województwie lubuskim
Stan SOO w województwie lubuskim w końcu 2010 roku można określić na podstawie wykazu zawartego 

w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających 
się na kontynentalny region biogeograficzny. Zgodnie z tym wykazem w granicach województwa lubuskiego 
znajdują się 62 obszary siedliskowe. Jednak proces wyznaczania obszarów siedliskowych nie został jeszcze za-
kończony. Lista obszarów siedliskowych oficjalnie zgłoszonych do akceptacji KE powinna zostać uzupełniona 
o 2 dalsze obszary, tj. „Krośnieńską Dolinę Odry” (PLH080028) i „Rynnę Jezior Torzymskich” (PLH08_17), 
a 1 obszar tj. „Ujście Ilanki” (PLH080015) powinien zostać powiększony. Konieczność ta wynika z ustaleń 
seminarium biogeograficznego z Komisją Europejską z marca 2010 roku. Konsultacje społeczne w tej spra-
wie mają się rozpocząć w 2011 roku. Tabela VIII.5 uwzględnia oba pretendujące obszary siedliskowe, a po-
wierzchnię obszaru Ujście Ilanki podaje zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami. Tak więc należy przyjąć, że 
ostateczna liczba SOO w województwie lubuskim pod koniec roku 2011 może wynieść 64, obejmując obszary 
zajmujące łącznie 155367,6 ha, co stanowić będzie 11,1% powierzchni województwa. W stosunku do stanu 
z końca 2008 roku jest to więcej o 2,3%.

Tab. VIII.5. Wykaz Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) w województwie lubuskim zatwierdzony przez semi-
narium biogeograficzne po ustaleniach z Komisją Europejską w marcu 2010 r. (obszary oznaczone * wymagają 
konsultacji społecznych i dodatkowego zgłoszenia przez Rząd Polski)
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1 2 3 4 5 6 7
1. PLH080030 BOROWINA 512,2 512,2 100 Szprotawa, Niegosławice

2. PLH080063 BORY 
BABIMOJSKIE 619,7 619,7 100 Babimost

3. PLH080031
BORY 

CHROBOTKOWE 
KOŁO BRZÓZKI

891,9 891,9 100 Krosno Odrz.

4. PLH080048
BORY 

CHROBOTKOWE 
KOŁO BYTOMCA

615,3 615,3 100 Maszewo

5. PLH080032

BORY 
CHROBOTKOWE 

PUSZCZY 
NOTECKIEJ

2.309 2.309 100 Skwierzyna, Gorzów Wlkp., 
Zwierzyn

Siedlisko przyrodnicze 9110 - kwaśna buczyna w obszarze 
Natura 2000 „Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie” 

(PLH080008) (fot. Danuta Jermaczek)

Siedlisko przyrodnicze 6210 - murawy kserotermicz-
ne w obszarze Natura 2000 „Murawy Gorzowskie” 

(PLH080058)  (fot. Danuta Jermaczek)
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6. PLH080033 BRONISZÓW 630 630 100 Kożuchów, Nowogród 
Bobrzański

7. PLH080051 BROŻEK 65,1 65,1 100 Brożek

8. PLH080007
BUCZYNA 

SZPROTAWSKO-
PIOTROWICKA

1.423,3 839,7 59 Szprotawa

9. PLH080008
BUCZYNY 

ŁAGOWSKO-
SULĘCIŃSKIE

6.771 6771 100 Łagów, Sulęcin, Torzym

10. PLH080034 BYTNICA 33,9 33,9 100 Bytnica

11. PLH080069 DĄBROWY 
GUBIŃSKIE 1.534,6 1.534,6 100 Gubin, Bobrowice, Krosno 

Odrz.

12. PLH080035
DĘBOWE ALEJE 
W GRYŻYNIE I 

ZAWISZACH
29,7 29,7 100 Bytnica, Skąpe

13. PLH080056
DIABELSKI 
STAW KOŁO 
RADOMICKA

7,3 7,3 100 Maszewo

14. PLH080068
DOLINA 

DOLNEGO 
BOBRU

1.730,1 1.730,1 100
Bobrowice, Dąbie, 

Nowogród Bobrzański, 
Żagań, Żagań-miasto

15. PLH020050 DOLINA DOLNEJ 
KWISY 5.972,2 1.612,5 27 Małomice, Małomice-miasto, 

Żagań, Szprotawa

16. PLH080009 DOLINA ILANKI 2.232,8 2.232,8 100 Torzym, Rzepin

17. PLH080001 DOLINA LENIWEJ 
OBRY 7.137,7 7.137,7 100

Trzciel, Świebodzin, 
Szczaniec, Zbąszynek, 

Babimost 

18. PLH080057 DOLINA LUBSZY 724,5 724,5 100 Jasień, Lipinki Łużyckie, 
Żary

19. PLH080011 DOLINA PLISZKI 5.033,9 5.033,9 100 Cybinka, Torzym, Łagów

20. PLH080052 JEZIORA 
BRODZKIE 829,2 829,2 100 Brody, Gubin

21. PLH080002
JEZIORA 

PSZCZEWSKIE I 
DOLINA OBRY

15.305,7 8.571,2 56 Przytoczna, Pszczew, Trzciel, 
Zbąszynek

22. PLH080036 JEZIORA 
GOŚCIMSKIE 2.995,8 2.995,8 100 Drezdenko, Stare Kurowo

23. PLH080053 JEZIORO 
JANISZOWICE 206,1 206,1 100 Bobrowice

24. PLH320010 JEZIORO KOZIE 179,4 39,5 22 Lubiszyn

25. PLH080012 KARGOWSKIE 
ZAKOLA ODRY 3.070,3 3.070,3 100 Sulechów, Trzebiechów, 

Zabór, Bojadła

Tab. VIII.5. Wykaz Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk... cd.
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26.* PLH080028 KROŚNIEŃSKA 
DOLINA ODRY 19.528,3 19.528,3 100

Cybinka, Gubin, Maszewo, 
Krosno Odrz., 

Krosno Odrz.-miasto, Dąbie, 
Czerwieńsk, 

Czerwieńsk-miasto, Zielona 
Góra, Sulechów

27. PLH080070 LAS ŻARSKI 1.245,1 1.245,1 100 Żary, Żary-miasto

28. PLH320044 LASY 
BIERZWNICKIE 8.792,3 527,5 6 Dobiegniew

29. PLH080037 LASY 
DOBROSUŁOWSKIE 11.192,9 11.192,9 100 Maszewo, Bytnica, Torzym, 

Łagów, 

30. PLH080065 LUBSKI ŁĘG 
ŚNIEŻYCOWY 65 65 100 Lubsko

31. PLH080059 ŁĘGI KOŁO 
WYMIAREK 159,2 159,2 100 Wymiarki

32. PLH080038 ŁĘGI NAD NYSĄ 
ŁUŻYCKĄ 449,9 449,9 100 Przewóz, Łęknica

33. PLH020018 ŁĘGI 
ODRZAŃSKIE 20223 606,7 3 Szlichtyngowa

34. PLH080013 ŁĘGI SŁUBICKIE 825,1 825,1 100 Słubice, Słubice-miasto

35. PLH080046 MAŁOMICKIE 
ŁĘGI 993 993 100 Żagań, Małomice, 

Małomice-miasto, Szprotawa

36. PLH080039 MIERKOWSKIE 
WYDMY 609,8 609,8 100 Lubsko, Brody, Gubin

37. PLH080024
MOPKOWY 

TUNEL KOŁO 
KRZYSTKOWIC

48,1 48,1 100 Nowogród Bobrzański

38. PLH080058 MURAWY 
GORZOWSKIE 79,9 79,9 100 Gorzów Wlkp.-miasto

39. PLH080003 NIETOPEREK 7.377,4 7.377,4 100 Międzyrzecz, Lubrza, 
Świebodzin, Sulęcin

40. PLH080054 NOWOGRODZKIE 
PRZYGIEŁKOWISKO 31,5 31,5 100 Nowogród Bobrzański

41. PLH080014 NOWOSOLSKA 
DOLINA ODRY 6.040,3 6.040,3 100 Bojadła, Zabór, Otyń, Nowa 

Sól, Bytom Odrz., Siedlisko

42. PLH080071 OSTOJA 
BARLINECKA 26.596,4 16.489,8 62 Kłodawa, Santok, Strzelce 

Kraj., Zwierzyn

43. PLH300041 OSTOJA 
PRZEMĘCKA 1.200,4 336,1 28 Wschowa

44. PLH080040 OTYŃ 0,1 0,1 100 Otyń

45. PLH020086 PIEŃSKA DOLINA 
NYSY 2.353,4 870,7 37 Gozdnica

46. PLH080055 PRZYGIEŁKOWISKA 
KOŁO GOZDNICY 1.767,5 1.767,5 100 Gozdnica, Przewóz

47. PLH080067 RYNNA GRYŻYNY 1.336,8 1.336,8 100 Bytnica, Krosno Odrz., 
Czerwieńsk

48. PLH080049 RYNNA JEZIOR 
RZEPIŃSKICH 293,9 293,9 100 Rzepin

49.* PLH_17 RYNNA JEZIOR 
TORZYMSKICH 307,3 307,3 100 Torzym

Tab. VIII.5. Wykaz Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk... cd.
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50. PLH080064 SKRODA 172,6 172,6 100 Lipinki Łużyckie
51. PLH080041 SKWIERZYNA 0,3 0,3 100 Skwierzyna-miasto

52. PLH080042 STARA DĄBROWA   
W KORYTACH 1.630,4 1.630,4 100 Łagów, Torzym

53. PLH080043 SULECHÓW 0,1 0,1 100 Sulechów-miasto

54. PLH080004 TORFOWISKO 
CHŁOPINY 498,5 498,5 100 Lubiszyn

55. PLH080005 TORFOWISKO 
MŁODNO 239,4 239,4 100 Cybinka

56. PLH080029 TORFOWISKO 
SUŁOWSKIE 44,3 44,3 100 Rzepin

57.* PLH080015 UJŚCIE ILANKI 908,4 908,4 100 Cybinka, Słubice

58. PLH080006 UJŚCIE NOTECI 3.994,5 3.994,5 100
Gorzów Wlkp., Gorzów 
Wlkp.-miasto, Deszczno, 

Santok

59. PLC080001 UJŚCIE WARTY 33.297,4 33.297,4 100
Kostrzyn n. Odrą, 

Bogdaniec, Witnica, 
Górzyca, Krzeszyce, Słońsk

60. PLH080060
UROCZYSKA 

BORÓW 
ZASIECKICH

4.375,4 4.375,4 100 Brody, Lubsko

61. PLH320046
UROCZYSKA 

PUSZCZY 
DRAWSKIEJ

74.416,3 33.487,3 45 Stare Kurowo, Strzelce Kraj. 
Dobiegniew, Drezdenko

62. PLH080044 WILKI NAD NYSĄ 12.226,9 12.226,9 100 Iłowa, Gozdnica, Wymiarki, 
Przewóz

63. PLH080062 ZIMNA WODA 86,3 86,3 100 Zielona Góra

64. PLH080047 ŻURAWIE BAGNO 
SŁAWSKIE 41,7 41,7 100 Nowa Sól

RAZEM 286.311,7 155.367,6 -  

* obszary te wymagają konsultacji społecznych i dodatkowego zgłoszenia przez Rząd Polski

54 obszary siedliskowe w 100 procentach znajdują się w granicach województwa, w tym 14 obszarów o po-
wierzchni do 100 ha. Obszarów dużych, zajmujących teren powyżej 10 tysięcy ha występuje tylko 5.

Największy obszar siedliskowy mieszczący się w całości w granicach województwa to „Ujście Warty” 
(PLC080001). Jest to jednocześnie obszar ptasi (OSO). Obszary o najmniejszej powierzchni, nie przekraczającej 
0,5 ha, to „Otyń” (PLH080040), „Sulechów” (PLH080043) i „Skwierzyna” (PLH080041).

Biorąc pod uwagę główne przedmioty ochrony w poszczególnych obszarach siedliskowych można zauwa-
żyć, że największa ilość spośród nich (24) chroni leśne siedliska przyrodnicze. Liczne są też SOO chroniące 
siedliska przyrodnicze dolin rzecznych (13). Kolejne, dające się wyróżnić grupy obszarów, to tereny chroniące 
siedliska torfowisk i jezior (po 7). Proporcje te, choć są wynikiem bardzo pobieżnej analizy, wyraźnie charak-
teryzują województwo lubuskie pod względem przyrodniczym. 

Rozmieszczenie wszystkich obszarów Natura 2000 na terenie całego kraju, w tym w województwie lubu-
skim, również na tle podziału katastralnego, można znaleźć na portalu: www.geoportal.gov.pl.

Perspektywy
W najbliższym czasie proces tworzenia obszarów sieci ekologicznej Natura 2000 powinien zostać ostatecz-

nie zakończony. Rozpocznie się etap tworzenia narzędzi służących realnej ochronie siedlisk i gatunków, czyli 

Tab. VIII.5. Wykaz Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk... cd.
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opracowywanie, zatwierdzanie i wdrażanie planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla poszczegól-
nych obszarów. Plany te powinny określić ramy dla wszelkich rodzajów działalności prowadzonej w obszarach 
Natura 2000 tak, aby działalność ta, prowadzona w rejonie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, 
nie prowadziła do pogorszenia stanu ich ochrony. Dotychczas zostały opracowane plany ochrony dla ob-
szarów „Nietoperek” (PLH080003) oraz „Dolina Środkowej Odry” (PLB080004). Harmonogram tworzenia 
planów zadań ochronnych przedstawia tabela VIII.6.

Tab. VIII.6. Harmonogram sporządzania Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 w woj. lubu-
skim na lata 2011 – 2013.

Lp. Kod Nazwa obszaru Rok realizacji PZO
1. PLB080002 Dolina Dolnej Noteci 2011
2. PLH080006 Ujście Noteci 2011
3. PLH080001 Dolina Leniwej Obry 2011
4. PLH080012 Kargowskie Zakola Odry 2011
5 PLH080014 Nowosolska Dolina Odry 2011
6. PLB080001 Puszcza Barlinecka 2012
7. PLH080015 Ujście Ilanki 2012
8. PLH080009 Dolina Ilanki 2012
9. PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 2012
10. PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 2012
11. PLH080037 Lasy Dobrosułowskie 2012
12. PLH080053 Jezioro Janiszowice 2013
13. PLH080056 Diabelski Staw koło Radomicka 2013
14. PLH080054 Nowogrodzkie Przygiełkowisko 2013
15. PLH080008 Buczyny Łagowsko - Sulęcińskie 2013
16. PLH080011 Dolina Pliszki 2013

W dalszym ciągu na obszarach Natura 2000 znajdujących się na terenie województwa lubuskiego będzie 
kontynuowany monitoring ptaków oraz siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej, a także gatunków roślin i gatunków zwierząt wymienionych w załącznikach II, IV i V tej dyrek-
tywy. Monitoring, prowadzony według ujednoliconej metodyki, realizowany był wstępnie w latach 2006-2008 
przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a w roku 
2010 ukazały się przewodniki metodyczne, prezentujące wyniki badań. Badaniami zostaną objęte kolejne sie-
dliska przyrodnicze i gatunki. Prace te umożliwią stworzenie kompleksowego systemu oceny stanu ochrony 
wszystkich występujących siedlisk oraz gatunków, a także obserwowanie zachodzących zmian i formułowanie 
wskazań do prowadzonych i planowanych działań ochronnych.

Należy pamiętać, że obszary Natura 2000 są szczególną formą ochrony. Specjalnym działaniom ochronnym 
nie podlega w nich cały teren (jak to się dzieje np. w przypadku parków narodowych czy rezerwatów przyro-
dy), lecz przedmioty ochrony (siedliska przyrodnicze i gatunki), znajdujące się w tym obszarze i wymienione 
w sporządzonych dla nich Standardowych Formularzach Danych (SDF). Tak, więc różnorodna działalność go-
spodarcza i inna w granicach obszarów Natura 2000 będzie mogła być prowadzona, pod warunkiem jednak, 
że nie spowoduje pogorszenia stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których zachowania 
został wyznaczony dany obszar.

Danuta Jermaczek
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Literatura 

Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna. Warszawa1. 
Liro A., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2002. Natura 2000 – Europejska Sieć 2. 
Ekologiczna. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa





9. Przegląd wybranych problemów

Chromatograf gazowy GC-2010 ze spektrometrem masowym (fot. Katarzyna Skarupska)



Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2010

138

1. Działalność laboratoriów WIOŚ

Laboratoria  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzo-
wie Wlkp. pracują zgodnie z  systemem zarządzania jakością, spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/
IEC 17025:2005. Wdrożenie systemu potwierdzone jest indywidualnymi certyfikatami akredytacji Polskiego 
Centrum Akredytacji dla każdego z Laboratoriów: certyfikat nr AB 235 dla Laboratorium WIOŚ w Zielonej 
Górze i nr AB 127 dla Laboratorium Delegatury w Gorzowie Wlkp.

Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały pozytywnie ocenione według między-
narodowych norm i wytycznych w zakresie zademonstrowania kompetencji, bezstronności oraz potencjału 
swojej działalności.

Akredytacja podnosi wiarygodność wyników badań. Oznacza to, że wynik ma następujące cechy:
jego wartość rzeczywista znajduje się z określonym prawdopodobieństwem w przedziale: wynik badania  –
(+/-) niepewność,
jest rzetelny, a więc laboratorium w trakcie realizacji pracy postępowało zgodnie z najlepszą praktyką. –

Sprawozdania z badań wydawane przez akredytowane przez PCA laboratoria mogą być uznawane przez za-
interesowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień MLA 1. Akredytacja 
potwierdza wysoką jakość usług oraz kompetencji personelu.

Warunkiem niezbędnym utrzymania akredytacji przez laboratoria Inspekcji Ochrony Środowiska jest pro-
wadzenie badań lub analiz zgodnie z metodami badawczymi opartymi na normach międzynarodowych lub 
krajowych, zaś w przypadku braku takich norm, stosowanie metodyk walidowanych według obowiązujących 
procedur jakości. Bardzo ważnym czynnikiem jest również wykwalifikowany i poddawany systematycznym 
szkoleniom personel oraz odpowiednie pomieszczenia laboratoryjne, wyposażone w wysokiej klasy aparaturę, 
podlegającą systematycznemu sprawdzaniu oraz nadzorowi  metrologicznemu. Wzorcowanie wyposażenia 
pomiarowego przez kompetentne jednostki organizacyjne, zapewnia spójność pomiarową. 

Międzynarodowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 obejmuje również wymagania w zakresie kompeten-
cji technicznych. Jednym z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych akredytowanych 

1 MULTILATERAL AGREEMENT (MLA) jest to porozumienie o wzajemnym uznawaniu – promuje między-
narodowe uznanie akredytacji, buduje zaufanie do sprawozdań z badań laboratoriów akredytowanych

Certyfikaty akredytacji laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze
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laboratoriów, jest badanie biegłości lub udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. Laboratoria Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze corocznie biorą udział w kilku międzylabo-
ratoryjnych badaniach porównawczych, zarówno w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
wód oraz ścieków, jak i w zakresie badań zanieczyszczeń powietrza. 

Ponadto obydwa laboratoria prowadzą rzetelną, wewnętrzną kontrolę jakości wyników badań m.in. po-
przez stosowanie wzorców analitycznych i materiałów certyfikowanych, analizę próbek podwójnych oraz ba-
danie tych samych próbek różnymi metodami. Rangę laboratoriów akredytowanych podnosi obowiązujące 
w Polsce prawo. Zgodnie z art. 147a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. 
U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150), „prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić 
wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:

akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  –
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204 , poz. 2087, z póżn. zm.) lub 
laboratorium posiadające uprawnienia do badania właściwości fizyko-chemicznych, toksyczności i ekotok- –
syczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i pre-
paratach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.) w zakresie badań, do których wykonywania są 
obowiązani.”

Natomiast zgodnie z art.25, ust. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, z dn. 20 lipca 1991 r. (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 44, poz. 287)  „Laboratoria zajmujące się pomiarami środowiskowymi powinny wdrożyć system 
jakości oraz posiadać akredytację w rozumieniu ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.)”.

Marta Niedźwiedzka

2. Udział we współpracy międzynarodowej

Współpraca z instytucjami i agendami Unii Europejskiej
W latach 2009 - 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze uczestniczył we 

współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska z Europejską Agencją Ochrony Środowiska. Udział we współpracy 
polegał na pozyskiwaniu i przekazywaniu danych o zanieczyszczeniu powietrza z sieci automatycznych stacji 
pomiarowych (działających w ramach Lubuskiej Sieci Monitoringu Powietrza), włączonych do sieci EURO-
AIRNET, oraz przekazywaniu danych z wykonanych badań jakości wód powierzchniowych na stanowiskach 
włączonych do sieci EIONET Waters. Uczestnictwo Inspektoratu w ww. pracach miało ograniczony zakres 
i charakter informacyjny.

Przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze uczestniczyli w seminariach objętych patronatem instytucji UE, or-
ganizowanych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie w porozumieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa 
Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach międzynarodowego projektu CIVILARCH. Se-
minarium szkoleniowe „Ochrona ludzi i środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych 
do rzek – wytyczne dobrej praktyki” odbyło się dniu 17 marca 2010 roku w Gorzowie Wielkopolskim. W trak-
cie seminarium Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. wygłosił referat pt.: „Omówienia procedury 
usuwania niebezpiecznych substancji porzuconych przez nieznanych sprawców w ciekach wodnych”. Głów-
nym celem seminarium było przekazanie informacji na temat stanu zaawansowania i osiągniętych rezultatów 
projektu CIVILARCH, przedstawienie kluczowych aspektów w zakresie programu nadzoru środowiska oraz 
zaprezentowanie problematyki związanej z prowadzeniem akcji ratowniczej i systemem zarządzania kryzyso-
wego w województwie lubuskim w aspekcie ochrony wód.

Wypełnianie zadań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych
Przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze w latach 2009–2010 uczestniczyli w pracach dwóch grup roboczych 

W-2 i W-3 funkcjonujących w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych.
Zakres prac wykonanych w ramach Grupy Roboczej W-2 „Ochrona Wód” obejmował m.in.:
pobór prób oraz prowadzenie badań fizyko-chemicznych i biologicznych wód Nysy Łużyckiej i Odry, –
przeprowadzenie, wspólnie ze stroną niemiecką, poborów prób w celu porównania uzyskiwanych wy- –
ników pomiędzy laboratoriami WIOŚ w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp., a odpowiedni-
mi laboratoriami landów Brandenburgii i Saksonii (wspólne pobory na mostach granicznych: Kostrzyn 
- Kietz na Odrze i Łęknica – Bad Muskau na Nysie Łużyckiej przeprowadzono w 2009 roku w dniach 
22-24 kwietnia, a w 2010 roku w dniach 21-22 kwietnia),
wymianę wyników badań uzyskanych w 2009 i 2010 r., –
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4 narady Grupy Roboczej W-2: w 2009 roku 23-24 kwietnia we Wrocławiu i 19-20 listopada w Cottbus  –
(RFN), a w 2010 roku 20–21 kwietnia w Ratzdorf (RFN) oraz 15–17 listopada w Szczecinie,
2 narady Grupy Ekspertów do spraw Zapewnienia Jakości Badań, które odbyły się w Landesumweltamt  –
Brandenburg we Frankfurcie nad Odrą (8.10.2009 r.) oraz w siedzibie Nadzoru Wodnego RZGW w Słu-
bicach (1.10.2010 r.),
naradę Grupy Ekspertów do spraw Monitoringu, która odbyła się w siedzibie Landesumweltamt Bran- –
denburg we Frankfurcie nad Odrą (14.04.2010 r.).

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Środowiska uczestniczył w 17. naradzie 
Grupy Roboczej W3 „Nadzwyczajne Zanie-
czyszczenia” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. 
Wód Granicznych, która odbyła się w Oybin 
(RFN) w dniach 6-8 grudnia 2010 roku.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska jest członkiem Polsko-Niemiec-
kiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dzie-
dzinie jakości powietrza na obszarach leżą-
cych wzdłuż granicy oraz Polsko-Niemieckiej 
Grupy Roboczej ds. „Konwencji EKG o 
transgranicznych skutkach awarii przemy-
słowych”. Wymienione Grupy Robocze dzia-
łają w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji 
do spraw Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzi-
nie Ochrony Środowiska. W dniach 14-16 
września 2010 roku w Schwerin (RFN) odbyło się 16. posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. 
„Konwencji EKG o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych”, którym uczestniczył Lubuski Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 umowy między Rządem RP a Rządem RFN o realizacji Konwencji o ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście przygranicznym przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze uczest-
niczyli w polsko-niemieckich konsultacjach transgranicznych w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przez GREEN SOURCE Poland przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji 
bioetanolu w Kostrzynie nad Odrą. Konsultacje odbyły się w dniu 24 listopada 2009 r. w Kostrzynie nad 
Odrą.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, jako przedstawiciel Wojewody Lubuskiego, uczestni-
czył w posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska, 
które odbyło się w dniu 17 czerwca 2010 roku w Lesznie koło Warszawy.

Udział w pracach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczaniem
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Śro-

dowiska w Zielonej Górze będąc członkiem pol-
skiej delegacji uczestniczył w latach 2009-2010 
w trzech naradach Grupy Roboczej G3 „Zanie-
czyszczenia awaryjne” Międzynarodowej Ko-
misji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. 
Narady odbyły się w dniach 23-25 lutego 2009 
r. w Trzebieszowicach, 21-23 września 2009 r. 
w czeskiej miejscowości Mała Moravka oraz 26-
29 kwietnia 2010 r. w Oybin (RFN). Przedmio-
tem spotkań był m.in. Międzynarodowy Plan 
Ostrzegawczo – Alarmowy i Plan Awaryjny dla 
rzeki Odry. Uzgadniano również plan między-
narodowych ćwiczeń łączności oraz wymieniano 
informacje o poważnych awariach i incydentach 
na wodach granicznych, które miały miejsce po-
między poszczególnymi naradami Grupy Robo-
czej G3.

Polsko-Niemiecka Grupa Robocza W2 – wspólny pobór prób 
(fot. Archiwum WIOŚ)

5 narada GR G3 MKOOpZ (fot. Archiwum WIOŚ)
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Polsko-niemiecka współpraca dwustronna 
W latach 2009-2010 kontynuowano, zapoczątkowaną w 2008 roku, współpracę w dziedzinie ochrony śro-

dowiska pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Bran-
denburgia (Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) a województwem lubuskim, za-
chodniopomorskim i wielkopolskim.

W ramach współpracy w dniu 2 kwietnia 
2009 r. w niemieckiej elektrociepłowni w Jän-
schwalde (koło Cottbus) odbyło się polsko-niemiec-
kie spotkanie poświęcone wymianie wiedzy doty-
czącej ochrony powietrza. W spotkaniu udział wziął 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środo-
wiska oraz pracownicy WIOŚ, specjalizujący się 
w problematyce ochrony powietrza.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, Środowiska i Ochrony Kon-
sumentów Kraju Związkowego Brandenburgia 
gościli w dniu 27 sierpnia 2009 r. z wizytą w Wo-
jewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze. Podczas wizyty niemieccy 
goście zapoznani zostali ze strukturą i zakre-
sem działania WIOŚ w Zielonej Górze. Ponad-
to wspólnie omówiono podobieństwa i różnice 
w kompetencjach współpracujących urzędów. Poruszono również problemy występujące w trakcie badań mo-
nitoringu środowiska oraz zaprezentowano wyposażenie laboratorium WIOŚ.

Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Bran-
denburgia było współorganizatorem polsko-niemieckiej konferencji „Zapobieganie i naprawa szkód w śro-
dowisku”, która odbyła się w dniu 22 października 2009 r. w Łagowie. Podczas konferencji szeroko omówio-
no temat wdrożenia do prawa polskiego i niemieckiego Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiega-
nia i zarządzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska przedstawił w trakcie konferencji prezentację „Stan środowiska w województwie lubuskim w la-
tach 2004-2008”.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczył w dniach 10-12 lutego 2010 r. w Pocz-
damie (RFN) w spotkaniu członków grupy projektowej ds. polsko-niemieckiej współpracy w zakresie środo-
wiska, ochrony przyrody, zdrowia i ochrony konsumentów. Narada była poświęcona omówieniu bieżących 
zagadnień współpracy transgranicznej, dotyczących w głównej mierze problemów związanych z ochroną śro-
dowiska. Omówiono realizację planu pracy, podsumowano efekty wcześniejszych polsko-niemieckich spo-
tkań i przedsięwzięć oraz wyniki hospita-
cji. Uzgodniono również program dalszej 
współpracy – do 2011 roku. W spotkaniu 
uczestniczył Lubuski Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska.

Przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze 
uczestniczyli w polsko – niemieckiej nara-
dzie eksperckiej „Uzyskiwanie pozwoleń 
na budowę i eksploatację instalacji bioga-
zu”, zorganizowanej w dniu 21 paździer-
nika 2010 r. w Lebus (RFN) przez Mini-
sterstwo Środowiska, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów Kraju Związkowego Bran-
denburgia. Celem spotkania była wymia-
na doświadczeń w dziedzinie promowania 
bioenergii w ujęciu transgranicznym i re-
gionalnym. Tematem wiodącym narady 
były prawne uwarunkowania uzyskiwania 
pozwoleń na budowę oraz eksploatację 

Spotkanie w elektrociepłowni w Jänschwalde 
(fot. Archiwum WIOŚ)

Współpraca z Brandenburgią – spotkanie w Poczdamie
 (fot. Archiwum WIOŚ)
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instalacji do produkcji biogazu po stronie niemieckiej i polskiej. Podczas spotkania Zastępca Lubuskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wygłosił referat prezentujący aktualne wymagania prawne 
i doświadczenia województwa lubuskiego w zakresie produkcji energii elektrycznej z biomasy. 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczył w spotkaniu Wojewody Lubuskiego 
z Premierem Brandenburgii, podczas którego wygłosił prezentację na temat współpracy transgranicznej w za-
kresie ochrony środowiska pomiędzy Brandenburgią a województwem lubuskim. Spotkanie odbyło się w dniu 
20 maja 2010 r. w Gorzowie Wlkp. 

W dniach 8-10 września 2009 roku na terenie powiatu słubickiego odbyły się międzynarodowe warsztaty 
szkoleniowe oraz ćwiczenia z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o zasięgu transgranicz-
nym, zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną i Inspekcję Ochrony Środowiska. 

Ćwiczenia terenowe pt. „Prowadzenie działań ratowniczych podczas wycieku substancji ropopochodnej do 
cieków wodnych w strefie przygranicznej” zostały przeprowadzone na rzece Odrze w dniu 8 września 2009 r. 
w miejscowości Urad. Oprócz zaproszonych gości i obserwatorów uczestniczyły w nich zastępy jednostek ra-
towniczo-gaśniczych PSP z woj. lubuskiego oraz siły i środki zagraniczne, z Frankfurtu nad Odrą i powiatu 
Odra – Sprewa. W ćwiczeniach wzięli również udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Zielonej Górze, prowadząc monitoring stanu czystości wód Odry powyżej i poniżej miejsca działań 
ratowniczych. 

Podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 9-10 września 2009 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Środowiska wygłosił w trakcie warsztatów referat pt. „Program działań zapobiegających awaryjnym zanie-
czyszczeniom w dorzeczu Odry”.

W dniach 10-12 maja 2010 r. w Berlinie odbyło się seminarium podsumowujące unijny projekt pilotażowy 
„Transgraniczne zarządzanie przeciwpowodziowe”, w którym uczestniczył Lubuski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska. 

Przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze uczestniczyli w VIII Forum Polsko – Niemieckim na temat prze-
wozu towarów niebezpiecznych, które odbyło się w dniach 8-9 czerwca 2010 r. w Łagowie. Organizatorami 
Forum był Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze i Krajowy Urząd Ochrony Pracy – Okręg Regional-
ny w Cottbus. W obradach uczestniczyli przedstawiciele polskich i niemieckich urzędów, instytucji i przewoź-
ników zajmujących się problematyką przewozu towarów niebezpiecznych i czasem pracy kierowców.

W dniach 10-11 czerwca 2010 r. w Łagowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja „Ochrona i Re-
kultywacja Dorzecza Odry – węgiel brunatny surowcem Nadodrza”, zorganizowana przez Instytut Inżynierii 
Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy udziale pracowników WIOŚ w Zielonej Górze. Konferencja 
promowała węgiel brunatny, jako strategiczny surowiec dla rozwoju regionu, a tematami wiodącym były: 
eksploatacja węgla brunatnego, rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona zasobów naturalnych, go-
spodarka wodna i leśna oraz zrównoważony rozwój dorzecza. 

Monika Sokołowska

3. Działalność WFOŚiGW w Zielonej Górze w latach 2009-2010 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (skrótowo WFOŚiGW, 
Fundusz) już od blisko 18 lat realizuje misję mającą na celu poprawę warunków życia w regionie poprzez 
finansowe wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych podejmowanych na rzecz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

Dzięki środkom pozostającym w dyspozycji Funduszu możliwe jest dofinansowywanie zadań, których reali-
zacja ma istotny wpływ na polepszenie jakości środowiska. Środki własne w postaci pożyczek, dotacji (w tym 
przekazania środków) oraz dopłat do oprocentowania kredytów umożliwiają corocznie realizację kilkudziesię-
ciu zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego. 

W latach 2009-2010 WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał umowy pożyczek na kwotę ogółem 30.797 tys. zł 
oraz dotacji (łącznie z przekazaniem środków i dopłatami do oprocentowania kredytów) na kwotę 9.326 tys. zł. 
Umowy dotyczyły wszystkich podstawowych komponentów, przy czym kwotowo w największej części wspie-
rały realizację zadań z zakresu ochrony wód, ochrony powietrza, gospodarki wodnej oraz nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska.

W zakresie komponentu „Ochrona wód” dofinansowano zadania w gminach: Iłowa, Jasień, Gorzów Wlkp., 
Górzyca, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Lubrza, Lubsko, Małomice, Międzyrzecz, Nowe Miasteczko, Nowo-
gród Bobrzański, Przytoczna, Rzepin, Siedlisko, Sulechów, Szczaniec, Świdnica, Trzciel oraz Zbąszynek.
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W wyniku współfinansowania przez Fundusz zadań w ramach w/w komponentu uzyskano w latach 2009-
2010 dla zadań zakończonych odbiorem robót (z umów zawartych w latach 2007-2010), w ujęciu rzeczowym, 
następujące efekty ogólne:

długość kanalizacji sanitarnej – 41.014 mb,  –
przykanaliki – 1.808 mb,  –
ilość przepompowni – 9 szt., –
długość sieci kanalizacji deszczowej – 539 mb, –
długość sieci wodociągowej – 17.200 mb, –
przyłącza wodociągowe – 3.101 mb. –

Dodatkowo nastąpił wzrost liczby korzystających 
z przyłączenia do sieci kanalizacjyjnych o 647 osób 
(wzrost ilości ścieków skierowanych do oczyszczalni 
o 16,9 m3/d) oraz rozbudowano dwie oczyszczalnie 
(wzrost przepustowości dobowej o 16 m3/d).

Do znaczących zadań, na które w latach 2009-
2010 udzielono dofinansowania, należały:

„Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej 
części gminy Lubrza” (kontrahent Gmina Lubrza) – 
dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 3.054.900 zł na zadanie o koszcie całkowitym 33.807.011,94 zł; 
zadanie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007-2013 z wykorzy-
staniem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek – projekt zasadniczy” (kon-
trahent Gmina Zbąszynek) – dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 2.174.500 zł na zadanie o koszcie 
całkowitym 9.317.108,72 zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie, ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Ki-
lińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko” (kontrahent Krośnieńskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim) – dofinansowanie w formie 
pożyczki w wysokości 2.120.317,30 zł na zadanie o koszcie całkowitym 4.311.311,85 zł.

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna wraz z rozbudową sieci kanali-
zacyjnej na terenie aglomeracji – I Etap” (kontrahent Gmina Przytoczna) – dofinansowanie w formie pożyczki 
w wysokości 1.890.928 zł na zadanie o koszcie całkowitym 6.875.409,52 zł; zadanie realizowane w ramach 
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007-2013 z wykorzystaniem środków pochodzących 
z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta – Osiedle Myśliborskie, Pół-
nocne i Południowe – etap I: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Londyńska, Brukselska, Ryska, Olimpijska 
w Gorzowie Wlkp.” (kontrahent Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: w Gorzo-
wie Wlkp.) – dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 1.694.029 zł na zadanie o koszcie całkowitym 
3.444.131,26 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach 
Cigacice, Górki Małe, Górzykowo, Nowy Świat wraz z odprowadzaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 117/10 w obrębie Nowy Świat” (kontrahent 
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.) – dofinansowanie w formie pożyczki w wy-
sokości 1.661.655 zł na zadanie o koszcie całkowitym 7.015.000 zł; zadanie realizowane w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europej-
skiej niepodlegających zwrotowi.

 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią 
kanalizacyjną dla miejscowości: Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice” (kontrahent Gmina Górzyca) – dofinan-
sowanie w formie pożyczki w wysokości 1.242.000 zł, na zadanie o koszcie całkowitym 9.754,280 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myszęcin, Ojerzyce, i Szczaniec (I etap)” (kontrahent 
Gmina Szczaniec – dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 1.533.751zł na zadanie o koszcie całkowi-
tym 6.533.168,25 zł; zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

W wyniku współfinansowania przez Fundusz realizacji zadań w komponencie „Ochrona powietrza” uzy-
skano w latach 2009-2010 efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń: pył – 19,078 Mg/rok; 
S02 – 22,260 Mg/rok; NOX – 1,314 Mg/rok; CO – 28,891 Mg/rok; CO2 – 2198,576 Mg/rok.

Modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania od-
padów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim 

w Gorzowie Wlkp. (fot. Archiwum WFOŚiGW)
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W komponencie „Ochrona powietrza” do znaczących zadań, na które w latach 2009-2010 udzielono dofi-
nansowania, należały:

„Termomodernizacja bu-• 
dynków oświatowych w Świe-
bodzinie” (kontrahent Gmi-
na Świebodzin) – pożyczka 
w wysokości 1.774.935 zł na 
zadanie o koszcie całkowi-
tym 3.264.037,75 zł.

„Przebudowa magistral-• 
nej sieci cieplnej w rejonie 
ulic Moniuszki i Zwycięz-
ców w Żarach” – (kontra-
hent Energetyka Cieplna 
Opolszczyzny S.A.) – po-
życzka w wysokości 658.100 
zł na zadanie o koszcie cał-
kowitym 1.112.271,20 zł.

„Termomodernizacja bu-• 
dynków oświatowych w Gmi-
nie Rzepin” (kontrahent 
Urząd Miasta i Gminy Rze-
pin) –  pożyczka w wysokości 1.357.000 zł na zadanie o koszcie całkowitym 4.547.772,93 zł.

W komponencie „Gospodarka wodna” uzyskano potwierdzony efekt ekologiczny z następujących zadań:
„Gorzów – Borek – Ciecierzyce zad. 2 – modernizacja wału p.pow. rzeki Warty w km wału 56+062-• 

60+025 gm. Santok, Deszczno, m. Gorzów Wlkp.” (kontrahent Województwo Lubuskie) – zadanie z 2009 
r. – dotacja w wysokości 1.456.000,0 zł na zadanie o koszcie całkowitym 10.900.736,69 zł z efektem w po-
staci podwyższenia oraz umocnienia istniejącego wału przeciwpowodziowego w km 56+062 - 60+025 
oraz poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze 10 tys. ha.

„Dostawa (zakup) mechanicznej kosiarki pływającej z przyczepą” (kontrahent Województwo Lubuskie) – • 
zadanie z 2010 r. – dotacja w wysokości 305.443,84 zł na zadanie o koszcie całkowitym 339.382,04 zł z efek-
tem w postaci mechanicznej kosiarki pływającej – łodzi C 430H z przyczepą CTP 480 marki CONVER 
umożliwiającej zapewnienie drożności rzek i kanałów w południowej części województwa lubuskiego.

„Dostawa (zakup) ciągnika z czołową kosiarką bijakową” (kontrahent Województwo Lubuskie) – dota-• 
cja w wysokości 401.400,00 zł na zadanie o koszcie całkowitym 446.000,00 zł z efektem w postaci ciągnika 
mechanicznego typu Metrac H6X z czołową kosiarką bijakową Muthing umożliwiającą coroczne wyka-
szania wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na terenie województwa lubuskiego.

Równocześnie realizowany był „Pro-
gram udzielania pomocy finansowej ze 
środków WFOŚiGW w Zielonej Górze 
w usuwaniu skutków powodzi w Woje-
wództwie Lubuskim w 2010 roku”. Ogó-
łem zrealizowano 11 zadań (kontrahent 
Województwo Lubuskie), z udziałem 
środków Funduszu w formie dotacji, 
w łącznej kwocie 1.634.999,51 zł. Środki 
te przeznaczone zostały m. innymi na: za-
budowę wyrw na skarpach przy śluzach 
wałowych, odmulenie rzek, wykonanie 
naprawy uszkodzonych rurociągów tłocz-
nych, naprawę pomp, remont budynków 
stacji pomp oraz udrożnienie kanałów 
dopływowych i odpływowych. Efektem 
realizacji było zabezpieczenie przed wo-

Termomodernizacja obiektów pocysterskich Wyższego Seminarium Duchownego 
w Gościkowie-Paradyżu wraz z wymianą dotychczasowego źródła ciepła na hybry-

dowy skojarzony układ grzewczy oparty o odnawialne źródła energii 
(fot. Archiwum WFOŚiGW)

Zmodernizowany obiekt wodociągowy w Lubniewicach 
(fot. Archiwum WFOŚiGW)
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dami wezbraniowymi rzek Odry, Warty i Noteci ponad 17 tys. ha terenów zurbanizowanych i rolnych, w tym 
15 miejscowości. 

Wśród działań w innych komponentach, które wpływają na stan środowiska, a dofinansowywanych przez 
WFOŚiGW w latach 2009-2010, należy wymienić: doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubuskiego – zakup: 6 samochodów specjalistycz-
nych, ciągnika siodłowego, 2 podnośników hydraulicznych, łodzi ratowniczej, zapory wodnej dwukomorowej 
oraz innego sprzętu specjalistycznego. 

Pośrednio wpływ na stan środowiska miało również: opracowanie projektów planów ochrony dla 11 rezer-
watów przyrody, sporządzenie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek” ze szczególnymi 
wytycznymi w zakresie udostępnienia rezerwatu dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz 
prace nad projektem planu ochrony dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina środkowej Odry”, któ-
ry obejmuje obszar 33,6 tys. ha (powiat krośnieński, nowosolski, słubicki oraz zielonogórski).

Obok środków własnych Fundusz, jako jednostka wdrażająca w perspektywie finansowej 2007-2013 dwa 
programy unijne, ma wpływ na rozdysponowywanie środków unijnych w obszarze I i II osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego (LRPO). 

Na koniec roku 2010 WFOŚiGW obsługiwał projekty, dla których przyznane dofinansowanie środkami 
unijnymi wynosiło ogółem 411.976 tys. zł, z tego w POIiŚ 180.437 tys. zł (Priorytet I – 153.619 tys. zł, Priorytet 
II – 26.818 tys. zł) oraz w LRPO – 231.539 tys. zł. Działania Funduszu w ramach obsługi środków unijnych 
polegały na: ocenie merytorycznej wniosków w przeprowadzanych konkursach jak również projektów zgło-
szonych przy rozszerzeniu Listy Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (LRPO), przygotowaniu i aneksowa-
niu umów, obsłudze podpisanych umów w zakresie płatności, kontroli realizacji projektów, realizacji działań 
w zakresie informacji i promocji oraz współdziałaniu w przygotowaniu konkursów.

W zakresie POIiŚ najistotniejszym było doprowadzenie do uzyskania decyzji o przyznaniu środków i sfina-
lizowanie umów w tym zakresie. Natomiast w LRPO absolutnym priorytetem była realizacja płatności w sto-
sunku do umów już zawartych. Spowodowane to było ubieganiem się o jak najwyższy udział w podziale środ-
ków z Krajowej Rezerwy Wykonania, a wynikało z realizacji przez Fundusz polityki Zarządu Województwa. 

W ramach POIiŚ w latach 2009-2010 Fundusz podpisał pięć umów o dofinansowanie:
z Żagańskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na kwotę dofinansowania 43.670.088,17 zł przyznaną • 
na projekt - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” o całkowitej 
wartości projektu 85.309.699 zł,
z Gminą Witnica na kwotę dofinansowania 20.531.486,46 zł przyznaną na projekt - „Ujście War-• 
ty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” o całkowitej wartości projektu 
32.384.678,77 zł,
z Gminą Szprotawa na kwotę dofinansowania 52.459.874,32 zł przyznaną na projekt – „Kompleksowe • 
rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” o całkowitej wartości projektu 
106.579.900,03 zł,
z Gminą Lubsko na kwotę dofinansowania 37.173.626,89 zł przyznaną na projekt - „Zapewnienie pra-• 
widłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” o całkowitej wartości projektu 
90.014.144,76 zł, 
z ZUO Gorzów Wlkp. na kwotę dofinansowania 11.340.237,06 zł przyznaną na projekt – „Rozbudowa • 
i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180” o całkowitej wartości 
projektu 20.442.521 zł.

Projekt Miasta Zielona Góra – „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zie-
lonej Góry”, o koszcie całkowitym 28.303.994,26 zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 15.495.688,94 zł, 
w listopadzie 2010 uzyskał decyzję o dofinansowaniu, która w styczniu 2011 roku sfinalizowana została zawar-
ciem umowy. 

Wszystkie projekty na koniec 2010 roku znajdowały się w fazie realizacji, w różnym stopniu zaawansowania. 
Do tego okresu uruchomiono płatności w wysokości ponad 12.242 tys. zł. 

W latach 2009-2010 w LRPO dofinansowanie uzyskało 68 zadań. W ramach dwóch ogłoszonych konkur-
sów przyznano dofinansowanie 34 zadaniom, z tego 9 z działania 3.1 (Infrastruktura ochrony środowiska 
przyrodniczego) oraz 25 z działania 3.2. (Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój 
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Pozostałe 34 zadania pochodziły z Listy Indykatywnego Planu 
Inwestycyjnego, wśród nich 20 z działania 3.1, 13 z działania 3.2 oraz 1 z działania 3.3. (Zarządzanie środo-
wiskiem przyrodniczym).
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Do największych zaliczyć należy projekty:
Gminy Lubrza – „Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza” o całkowitym koszcie • 
realizacji 33.807.011,94 zł i dofinansowaniu w wysokości 22.255.696,49 zł,
Gminy Czerwieńsk – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk” o całkowitym kosz-• 
cie realizacji 27.309.754 zł i dofinansowaniu w wysokości 15.008.730,65 zł,
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze – „Zbiorniki małej retencji gm. Czer-• 
wieńsk – Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk” o całkowitym koszcie realizacji 10.452.212,75 zł i dofinan-
sowaniu w wysokości 8.408.997,42 zł,
Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – „Termomoderni-• 
zacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu” o całkowitym koszcie realizacji 9.282.852,03 zł i dofi-
nansowaniu w wysokości 7.881.288,05 zł,
Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład • 
Opieki Zdrowotnej w Ciborzu – „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego dla 
Nerwowo i psychicznie Chorych w Ciborzu” o całkowitym koszcie realizacji 9.336.328,75 zł i dofinansowaniu 
w wysokości 7.726.272,09 zł,
Gminy Łagów - „Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w gminie Łagów poprzez bu-• 
dowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów” 
o całkowitym koszcie realizacji 12.535.343,61 zł i dofinansowaniu w wysokości 7.695.569,59 zł.
W latach 2009-2010 wszystkie projekty były w realizacji. Na ich wsparcie ze środków LRPO przekazane 

zostało łącznie ponad 111.866 tys. zł. Spośród 68 realizowanych zadań – 16 o kwocie wsparcia w wysokości 
ponad 47.017 tys. zł zostało ostatecznie zakończonych.

Benon Kosiarkiewicz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
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