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Wprowadzenie 
 

Informację opracowano na podstawie działalności inspekcyjnej oraz wyników badań 

kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2012 r. i w latach po-

przednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.  

 

I. Źródła zanieczyszczeń środowiska na terenie powiatu świebodziń-

skiego w świetle działalności kontrolnej WIOŚ 

 
1. Informacje ogólne  

Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. 
1)

, na terenie powiatu świebodzińskiego prowadziło 

działalność ogółem 5413 podmiotów gospodarczych, w tym: 

 221 podmiotów w branżach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 

 657 podmiotów w branży przemysłowej,  

 550 podmiotów w budownictwie, 

 1249 podmiotów w branżach: handel i naprawa pojazdów samochodowych, 

 276 podmiotów w branży zakwaterowanie i gastronomia, 

 325 podmiotów w transporcie i gospodarce magazynowej, 

 138 podmiotów w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, 

 600 podmiotów w obsłudze rynku nieruchomości. 

 

2. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w powiecie świebodzińskim 

 
Tab. 1. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w powiecie świebodzińskim 

dane za 2012 r 

Lp. Nazwa zakładu Stwierdzone nieprawidłowości –  

rodzaj naruszenia. 

Podjęte działania – 

zastosowane  

sankcje. 

1. Bodycote Polska Sp. z 

o.o. 

ul. Świerczewskiego 76 

66-200 Świebodzin 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

2. TRAF STUDIO Stani-

sław Pisarek 

SPA MORENA 

ul. Chopina 2c 

66-220 Łagów 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

3. Samorządowy Zakład 

Gospodarki Komunal-

nej 

66-213 Skąpe 49 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

4. Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Miesz-

kaniowej w Gronowie 

Gronów 1 

66-220 Łagów 

 Nie przekazano Lubuskiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska wyników 

wykonanych pomiarów 

automonitoringowych 

 Zarządzenie 

pokontrolne 

 Pouczenie 

                                                           
1
 Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2012, wyd. przez Urząd 

Statystyczny w Zielonej Górze 
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prowadzonych w związku z 

eksploatacją oczyszczalni ścieków 

w Gronowie i Toporowie.  

 Nie przekazano Lubuskiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska wykazu 

zawierającego informacje i dane 

wykorzystane do ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie ze 

środowiska.  

 Nie ustalano każdorazowo 

dopuszczalnych do stosowania 

dawek komunalnych osadów 

ściekowych.  

 Nie przekazano w ustawowym 

terminie Marszałkowi 

Województwa Lubuskiego 

zbiorczego zestawienia danych o 

rodzajach i ilości odpadów, o 

sposobach gospodarowania nimi 

oraz o instalacjach i urządzeniach 

służących do odzysku i 

unieszkodliwiania tych odpadów.  

 Nie prowadzono ewidencji 

odpadów zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wzorami.  

5. IKO Kompania Dro-

biarska Sp. z o.o. 

Augustowo  

64-050 Wielichowo 

Zakład Wylęgu Drobiu 

w Rosinie 

Rosin 18 

66-200 Świebodzin 

 Nie przekazano Lubuskiemu Wo-

jewódzkiemu Inspektorowi Ochro-

ny Środowiska w Zielonej Górze 

wyników wszystkich wykonanych 

pomiarów automonitoringowych 

prowadzonych w związku z eks-

ploatacją oczyszczalni ścieków w 

Rosinie. 

 Nie wykonywano badań ścieków 

wprowadzanych do środowiska z 

częstotliwością określoną 

w punkcie II.6 decyzji z dnia 23 

grudnia 2003 r. znak: 

OŚR.III.6223-25/03 ze zmianą 

wydanej przez Starostę Świebo-

dzińskiego. 

 Zarządzenie 

pokontrolne 

 Pouczenie 

 Wszczęcie po-

stępowania z art. 

305a ust. 1 

punkt 2a ustawy 

POŚ zakończone 

wydaniem decy-

zji wymierzają-

cej administra-

cyjną karę pie-

niężną. 

6. Gmina Świebodzin 

ul. Rynkowa 2 

66-200 Świebodzin 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

7. Samorządowy Zakład 

Usług Komunalnych 

ul. PCK 2 

66-210 Zbąszynek 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

8. Spółdzielnia Mieszka- Nie zapewniono pozbywania się nie- Zarządzenie pokon-
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niowa „Wilkowo” 

Wilkowo 27A 

66-200 Świebodzin 

czystości ciekłych z terenu nierucho-

mości zlokalizowanej w Wilkowie-

Kamionka 73b w sposób zgodny z 

przepisami ustawy dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach oraz przepisami 

odrębnymi. 

trolne 

9. Zakład Wodociągów 

Kanalizacji i Usług 

Komunalnych Sp. z 

o.o. 

ul. Młyńska 37 

66-200 Świebodzin 

Nie przekazano Lubuskiemu Woje-

wódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze wyni-

ków wszystkich wykonanych pomia-

rów automonitoringowych prowadzo-

nych w związku z eksploatacją 

oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. 

Zarządzenie pokon-

trolne 

10. Samorządowy Zakład 

Budżetowy 

ul. 3-go Maja 5 

66-218 Lubrza 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

11. Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Miesz-

kaniowej w Gronowie 

Gronów 1 

66-620 Łagów 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

12. Lubuska Spółdzielnia 

Mieszkaniowo-

Eksploatacyjna 

Os. Łużyckie 39N 

66-200 Świebodzin 

Nie przekazano Lubuskiemu Woje-

wódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze wyni-

ków wszystkich wykonanych pomia-

rów automonitoringowych prowadzo-

nych w związku z eksploatacją 

oczyszczalni ścieków w Szczańcu. 

Zarządzenie pokon-

trolne 

13. Ferma Drobiu Woj-

ciech Siuda, Romanó-

wek 4, 66-218, Lubrza 

Firma nie naliczała opłaty za korzysta-

nie ze środowiska, 

mandat 200zł. 

14.  Ośrodek Wypoczyn-

kowy MUNDI RE-

CRA, 1 Lutego 2a, 66-

220, Łagów  

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

15. „POLYNEA” Sp. z 

o.o., Skąpe 106a, 66-

213, Skąpe,  

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

16.  Ośrodek Wypoczyn-

kowy Elektrociepłowni 

w Zielonej Górze 

"Krzeczków", 68-323, 

Tyczyno,  

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

17. "Lubuskie Centrum 

Szkolenia i Promocji  

„AGAWA"  Sp. z o.o. 

w Przełazach, 66-218, 

Przełazy,  

Korzystanie z wody bez wymaganego 

prawem pozwolenia wodnoprawnego 

Nie wykonanie obowiązku prowadze-

nia, aktualizowanej co pół roku, ewi-

dencji zawierającej informacje o ilości 

mandat 500 zł. 

mandat 200 zł. 

 

Zarządzenie pokon-

trolne 
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i jakości pobranej wody podziemnej i 

nie przedkładania marszałkowi woje-

wództwa wykazu zawierającego in-

formacje i dane o zakresie korzystania 

ze środowiska oraz o wysokości należ-

nych opłat. 

18. NARBONA, Ogrodo-

wa 4, 66-210, ZBĄ-

SZYNEK,  

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

19. Przemysł Drzewny 

Świebodzin Sp. z o.o., 

Sobieskiego 20, 66-

200, Świebodzin,  

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

20. P W PANDA PLUS 

Małgorzat Misiaczyk , 

Łużycka 5, 62-200, 

Świebodzin 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

21. Rzeźnictwo i Wędli-

niarstwo Eugeniusz 

Bocer, Dębowa 2 66-

320 Trzciel Sklep w 

Świebodzinie ul 1 Maja 

24 

Przekroczenie dopuszczalnego pozio-

mu emisji hałasu. 

Wniosek do Staro-

stwa Powiatowego 

Świebodzinie o 

ustalenie dopusz-

czalnego poziomu 

hałasu. 

22. PRODACH Bekier 

Augustyniak sp. j. 

Brak realizacji obowiązku ustalonego 

w decyzji pozwolenie wodno prawne 

nakazującego utrzymanie w należytym 

stanie technicznym wylotu urządzeń 

kanalizacyjnych 

Zarządzenie pokon-

trolne, pouczenie 

23. Keiper Polska Sp. z 

o.o. 

Świerczewskiego 78, 

66-200 Świebodzin 

(kontrola PRTR) 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

24. Polskie Górnictwo Naf-

towe i Gazownictwo 

S.A. 

OP Radoszyn-2  

(obiekt nr 38) 

Radoszyn 

66-213 Radoszyn 

(kontrola PRTR) 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

25. DRAFT 6 Sp. z o. o., 

os. Łużyckie 51,  

66-200 Świebodzin, 

 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

26. Ośrodek Wypoczyn-

kowy „Irena” Irena 

Słowińska w Niesuli-

cach; 66-211 Ołobok 

Brak przedkładania Marszałkowi Wo-

jewództwa Lubuskiego oraz Lubu-

skiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska pełnych informa-

cji niezbędnych do naliczania opłat za 

Pouczenie,  

mandat 100 zł 
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korzystanie ze środowiska, dotyczą-

cych ilości pobieranej wody podziem-

nej. Powyższe stanowi naruszenie art. 

273  ust. 1, art. 284-287 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.). 

27. Zakład Surowców 

Wtórnych "ODZYSK" 

S.C. Agnieszka Giżyc-

ka, Ewa Tołłoczko, 

Poznańska 14, 66-200 

Świebodzin 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

28. BOR - Grzegorz Bo-

rówka, 

Podgórna 9, 66-210 

Kosieczyn, 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

29. Sprick-Rowery Sp. z 

o.o., 

Świerczewskiego 76, 

66-200 Świebodzin 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

30. BERO So. z o.o. Od-

dział Zbąszynek, 

Czarna Droga 1, 66-

210 Zbąszynek 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

31. WEXPOOL Sp. z o.o., 

Poznańska 14, 66-210 

Zbąszynek, 

Nie zrealizowano  obowiązku budowy 

szpaleru zieleni izolacyjnej wzdłuż  

granicy działki sąsiadującej z zabudo-

wą mieszkaniową wsi Dąbrówka Wl-

kp. 

Wystąpienie pokon-

trolne 

32. Swedwood Poland Sp z 

o.o. Oddział Fabryki 

WEST w Zbąszynku, 

Chlastawa 17, 66-210 

Zbąszynek 

Brak pozwolenia wodno-prawnego na 

wprowadzanie do urządzeń kanalizacji 

miejskiej 

ścieków zawierających substancje 

szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego 

Zarządzenie pokon-

trolne. 

33. FERMA TRZODY 

CHLEWNEJ, 

Niedźwiady, 66-200 

Świebodzin 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

34. MC Recycling Sp. z 

o.o, 

Piłsudskiego 13/1, 66-

200 Świebodzin 

Nie stwierdzono. Nie podjęto. 

35. EKO HARPOON In-

nowacje sp. z o.o., 

Świerczewskiego 15, 

66-200 Świebodzin 

Nierzetelne sporządzanie sprawozdań 

o masie 

zebranego i przekazanego do zakładu 

przetwarzania 

zużytego sprzętu 

Zarzadzenie pokon-

trolne. Pouczenie. 
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3. Gospodarka wodno-ściekowa  

Podobnie jak w całym województwie, także w powiecie świebodzińskim występuje 

problem braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  

Wg danych statystycznych, na koniec 2011 r. długość sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego (bez przyłączy prowadzących do 

budynków mieszkalnych) wynosiła odpowiednio: 6550,6 km i 2991,5 km. Długość sieci 

wodociągowej w powiecie świebodzińskim wynosiła 282,4 km (na koniec 2010 r.: 254,7 km), 

natomiast długość sieci kanalizacyjnej – 314,3 km (na koniec 2010 r.: 300,1 km).  

 

Rys. 1. Odsetek korzystających z instalacji wod-kan. w latach 2002-2011 w odniesieniu do ogółu 

ludności w powiecie świebodzińskim (źródło: GUS) 

W 2011 roku 86,5% ogółu ludności w powiecie świebodzińskim korzystało z sieci 

wodociągowej, przy czym 98,5% w miastach, natomiast na wsiach 75,4% ludności. Z sieci 

kanalizacyjnej korzystało 68,2% ogółu ludności w powiecie, przy czym w miastach wartość 

ta wynosiła 95,7%, natomiast na wsiach tylko 42,9% (rys. 1).  

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w powiecie świebodzińskim wynosiła  

w 2010 roku 72,2% ogółu ludności powiatu.  

Taki stan infrastruktury rodzi określone problemy związane między innymi 

z możliwością zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnieniem 

prawidłowej eksploatacji istniejących oczyszczalni ścieków, w związku z dowożeniem do 

nich nieświeżych ścieków z miejscowości nieposiadających kanalizacji. 

4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie (także 

w powiecie świebodzińskim) jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw  

o niskiej jakości oraz z działalnością małych zakładów, nie podlegających obowiązkowi po-

siadania pozwolenia na emisję do powietrza gazów i pyłów.  

Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych  

w województwie lubuskim na koniec 2011 r. wynosiła ogółem 1261 Mg/rok (w powiecie 

świebodzińskim 28 Mg/rok), a zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) ogółem – 

23143 Mg/rok (w powiecie nowosolskim 257 Mg/rok), w tym dwutlenku siarki 2759 Mg/rok 

(w powiecie świebodzińskim 161 Mg/rok) (rys. 2).  
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W miastach istotnym problemem są także zanieczyszczenia związane z komunikacją 

samochodową. Szczególnego znaczenia nabiera tu budowa obwodnic i „wyprowadzenie” 

ruchu komunikacyjnego poza centra miast, celem ograniczenia kumulowania się w nich za-

nieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł. 

 

 
Rys. 2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych (ogółem) i gazowych (dwutlenku siarki) do powietrza  

w latach 1996-2011 przez zakłady szczególnie uciążliwe w powiecie świebodzińskim 
(żródło: GUS)  

 

II. Ocena stanu środowiska na terenie powiatu świebodzińskiego na tle 

województwa lubuskiego – według badań monitoringowych 

1. Wody powierzchniowe 

Monitoring wód powierzchniowych w 2012 r. prowadzony był zgodnie z zapisami: 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 

2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód po-

wierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) oraz Wojewódzkiego Programu 

Monitoringu Środowiska (WPMŚ) na lata 2010 – 2012. Badania jakości wód powierzchnio-

wych prowadzone były w sieciach monitoringu: 

 diagnostycznego, który ustanawia się w celu oceny stanu jednolitych części wód (jcw), jak rów-

nież w celu określenia rodzajów oraz oszacowania wielkości znacznych oddziaływań wynikają-

cych z działalności człowieka, na które narażone są określone części wód. Umożliwia także doko-

nanie oceny długoterminowych zmian stanu jcw w warunkach naturalnych oraz w warunkach 

szeroko rozumianych oddziaływań antropogenicznych. Zakres pomiarowy oprócz elementów 

biologicznych i fizykochemicznych obejmuje także badania wskaźników chemicznych 

charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (niektóre metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pesty-

cydy) oraz specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, 

 operacyjnego, który prowadzi się na jcw, które są zagrożone nieosiągnięciem celów śro-

dowiskowych i służy do oceny stanu wód i zmian krótkoterminowych. Prowadzony jest 

na podstawie badań elementów biologicznych wspomaganych elementami fizykoche-

[M
g

/r
o
k
] 
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micznymi oraz, jeżeli jest to uzasadnione, pomiarami niektórych wskaźników chemicz-

nych, 

 obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód: 

 - przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przezna-

czoną do spożycia, 

 - przeznaczonymi do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym  

i obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, 

 - wrażliwymi na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych oraz narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

 

W jednym punkcie pomiarowo – kontrolnym mogło być realizowanych kilka programów 

badań. Częstotliwość tych badań była zróżnicowana i zależała od celu, dla którego dany punkt 

pomiarowo-kontrolny został wyznaczony.  

 

1.1. Rzeki 

W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził 

badania wód rzecznych na terenie województwa lubuskiego w 42 punktach pomiarowo – kon-

trolnych. Na podstawie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego określono stan ekolo-

giczny dla 23 naturalnych oraz potencjał ekologiczny dla 13 sztucznych i silnie zmienionych 

jcw 1 zbiornika zaporowego. Dodatkowo 5 jcw badano w monitoringu wód granicznych. 

Ocena stanu wód została wykonana w oparciu o wytyczne opracowane przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, ja-

kim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 

naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowi-

ska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody po-

wierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

(Dz. U. Nr 204, poz. 1728). Na tym etapie jest to ocena wstępna, podlegająca obecnie weryfi-

kacji. 

 Większość ocenionych jcw wykazała umiarkowany stan/potencjał ekologiczny (20 

jcw). Dobry stan/potencjał ekologiczny osiągnęło 15 jcw. Słaby stan/potencjał ekologiczny 

odnotowany został w 2 jcw. Bardzo dobry stan i maksymalny potencjał ekologiczny nie został 

stwierdzony, podobnie zły stan/potencjał ekologiczny (rys. 3 i 4). 

 O wynikach oceny stanu/potencjału ekologicznego poniżej stanu dobrego głównie 

decydowała klasa elementów biologicznych, w kilku przypadkach ocena ta była 

zdeterminowana przez klasę elementów fizykochemicznych. Najczęściej przekroczenia 

granicznych wartości określonych dla II klasy jakości wód powierzchniowych występowały 

w przypadku ogólnego węgla organicznego oraz fosforanów.  

 Stan chemiczny wód został oceniony w 7 jcw, z czego żadna jcw nie osiągnęła stanu 

dobrego. Spowodowane to było przekroczeniami norm dla sumy wskaźników: 

benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren (rys. 5). 
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Rys. 3. Wstępna ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim  

w 2012 r. na podstawie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 

 

 
Rys. 4. Wstęp ocena potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie  

lubuskim w 2012 r. na podstawie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego  
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Rys. 5. Wstępna ocena stanu chemicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubskim  

w 2012 r. na podstawie monitoringu diagnostycznego 

 

Ponadto została wykonana klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jcw oraz 

ogólnego stanu jednolitych części wód rzek ze względu na prowadzony w tych jcw monito-

ring obszarów chronionych. 

Pod kątem przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

do spożycia przebadano 1 jcw (Obrzyca od Ciekącej do ujścia wraz z jeziorem Rudno). Ocena 

wykazała, że ta jcw nie spełnia określonych wymogów. 

Pod kątem przeznaczenia wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych oceniono  

9 jcw – żadna nie spełniła określonych wymogów.  

Pod kątem zagrożenia rzek eutrofizacją wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi 

ze źródeł komunalnych oceniono 37 jcw, z czego 20 jcw spełniło określone wymogi. 

Po uwzględnieniu ww. ocen dobry stan/potencjał ekologiczny na obszarach chronio-

nych został stwierdzony w 11 jcw, umiarkowany w 24, zaś słaby w 2 jcw. 

 

WIOŚ w Zielonej Górze prowadził w 2012 r. badania jednej jednolitej części wód 

rzecznej, która przepływa przez obszar powiatu świebodzińskiego - Gniła Obra do wypływu  

z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim (tab.2). Wstępna oce-

na stanu jakości tej jcw została przedstawiona w tabeli poniżej:  
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Tab. 2. Wstępna ocena stanu ekologicznego jednolitej części wód Gniła Obra do wypływu z jez. Woj-

nowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim w 2012 r. 

 

 

 

 

Nazwa punktu pomiarowo - kontrolnego Gniła Obra - odpływ jez. Wojnowskiego Zachodniego O-31 

Kilometr rzeki 2,7 

Nazwa badanej jednolitej części wód 
Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. 

Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim 

Typ abiotyczny 17 

Naturalność jednolitej części wód naturalna 

Elementy i wskaźniki jakości wód 

Elementy biologiczne 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) 0,644 

Klasa elementów biologicznych I 

Klasa elementów hydromorfologicznych I 

Temperatura wody (°C) 17,5 

Zawiesiny ogólne (mg/l)  

Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 9,5 

BZT5 (mg O2/l) 5,7 

ChZT-Mn (mg O2/l)  

OWO  (mg/l) 12,7 

Przewodność w 20°C (μS/cm) 498 

Substancje rozpuszczone (mg/l) 368 

Siarczany (mg SO4/l)  

Chlorki (mg Cl/l)  

Wapń (mg Ca/l)  

Magnez (mg Mg/l)  

Twardość ogólna (mg CaCO3/l) 245 

Odczyn pH 7,5-8,3 

Zasadowość ogólna (mg CaCO3/l)  

Azot amonowy  (mg/l) 0,19 

Azot Kjeldahla (mg N/l) 1,95 

Azot azotanowy (mg/l) 0,26 

Azot ogólny (mg/l) 2,23 

Fosforany  (mg PO4/l) 0,05 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,24 

Klasa elementów fizykochemicznych  II 

Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 
 

STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY DOBRY 

STAN CHEMICZNY  

STAN  
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OBJAŚNIENIA DO TABELI: 
Ocena elementów biologicznych i stanu / potencjału ekologicznego 

I stan bardzo dobry / potencjał maksymalny I 

II stan / potencjał dobry II 

III stan / potencjał umiarkowany III 

IV stan / potencjał słaby IV 

V stan / potencjał zły V 

 

Stan/potencjał ekologiczny (elementy fizykochemiczne) 

I stan bardzo dobry / potencjał maksymalny I 

II stan / potencjał dobry II 

PSD poniżej stanu / potencjału dobrego PPD 

 

 

1.2. Jeziora 

Województwo lubuskie należy do województw o znacznej liczbie jezior. Jeziorność 

obszaru wynosi 5-10%, jest to wartość ponadprzeciętna dla obszaru Polski. Największą je-

ziornością charakteryzuje się północna i środkowa część Pojezierza Lubuskiego, jeziora wy-

stępują tu w skupiskach w obrębie wysoczyzn morenowych. Krajobraz Pojezierza Lubuskie-

go został ukształtowany przez cofający się lodowiec (zlodowacenie bałtyckie) i związaną 

z tym procesem działalność wód roztopowych. Jeziora powstały na tym terenie w licznych 

zagłębieniach terenu, są wśród nich głębokie jeziora rynnowe, jak i duże jeziora poligene-

tyczne, płytkie polimiktyczne, małe kociołki i oczka oraz - rzadki typ - meromiktyczne. Naj-

liczniejszą grupę w woj. lubuskim stanowią jeziora o powierzchni <5 ha, ich znaczna część 

ulega stopniowemu zanikaniu w wyniku obniżającego się poziomu wód gruntowych oraz 

sukcesji roślinności. Najmniejszą grupę stanowią jeziora powyżej 100 ha. Na terenie powiatu 

świebodzińskiego znajdują się jeziora duże, zarówno pod względem powierzchni jak i głębo-

kości. 

Wody jezior z obszaru województwa lubuskiego, w okresie ostatnich lat wykazały 

w wielu przypadkach polepszenie jakości, wzrósł także udział procentowy ilości jezior naj-

czystszych, niestety zwiększył się też procentowy udział wód zdegradowanych. W dalszym 

ciągu największym zagrożeniem dla jezior są wprowadzane do nich nadmierne ładunki zanie-

czyszczeń antropogenicznych. W nielicznych przypadkach ścieki wprowadzane są do jezior 

bezpośrednio, najczęściej przedostają się do nich z wodami dopływów. Dotkliwym zagroże-

niem dla stanu czystości jezior jest rolnicze użytkowanie terenów, zwłaszcza jeśli nad jezio-

rami znajdują się fermy hodowli zwierząt, a gnojowica jest wykorzystywana do nawożenia 

pól. Często pola uprawne przylegają bezpośrednio do obrzeży zbiorników i rzek, co sprzyja 

przenikaniu do wód substancji biogennych, które wpływają na przyspieszenie eutrofizacji 

jezior. Kolejnym zagrożeniem jest intensywne rekreacyjne użytkowanie jezior. Do zbiorni-

ków wodnych mogą przedostawać się zanieczyszczenia z ośrodków wypoczynkowych niepo-

siadających prawidłowo rozwiązanej gospodarki ściekowej i odpadowej.  

Większość wód jezior województwa lubuskiego charakteryzuje się zwiększoną lub 

wysoką odpornością na degradację (II kategoria). Warunki morfometryczne i typ zlewni tych 

jezior przyczyniają się do ich ochrony przed oddziaływaniem antropogenicznym. Natomiast 

blisko 30% objętości wód jest mało odpornych na degradację. W wodach tych, nawet nie-

wielkie zanieczyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany jakości ich 

wód. 
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W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził badania 4 jezior na obszarze powiatu świebo-

dzińskiego: Niesłysz, Wilkowskie, Lubinieckie oraz Paklicko Wielkie (tab. 3). 
 

Tab. 3. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i ogólnego jezior badanych w roku 2011 na obszarze województwa lubuskiego (wg rozporządzenia MŚ  

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

subst. priorytetowych. 

 

Jeziora Niesłysz, Wilkowskie oraz Paklicko Wielkie charakteryzowały się stanem ekologicznym umiarkowanym natomiast jezioro Lu-

binieckie stanem ekologicznym złym. Stan ekologiczny jezior zdeterminowała ocena elementów fizykochemicznych w szczególności niskie na-

sycenie hypolimnionu tlenem oraz biologicznych (chlorofil „a”, fitobentos). 

W 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził badania 2 jezior na obszarze powiatu świebo-

dzińskiego – jeziora Łagowskiego oraz jeziora Trześniowskiego. Wstępna ocena jakości wód jeziora Łagowskiego wykazała, iż stan ekologicz-

ny jeziora był dobry, który zdeterminowała ocena elementów biologicznych (fitoplanktonu). W przypadku jeziora Trześniowskiego wstępna 

ocena wykazała, iż stan ekologiczny jeziora był bardzo dobry. 

Obecnie wykonana ocena jest na etapie weryfikacji i po jej zakończeniu zostanie udostępniona na stronie internetowej WIOŚ. W bieżą-

cym 2013 roku WIOŚ nie prowadzi badań jezior na obszarze powiatu świebodzińskiego. 

Kod 

JCW 

Nazwa  

jeziora 

Typ  

abiotyczny 

Typ  

monitoringu 

Elementy fizykochemiczne (wspierające) Elementy biologiczne 

Ocena stanu 

ekologicznego 

Ocena 

ogólna  Przewodność 

[µS/cm] 

Nasycenie 

hypolimnionu 

tlenem           

[%] 

Tlen       

nad 

dnem 

[mgO2/l] 

Przezroczystość 

[m] 

Azot 

całkowity 

[mgN/l] 

Fosfor 

całkowity 

[mgP/l] 

Chlorofil 

"a"  

[µg/l] 

Fitoplankton 

PMPL 

Makrofity 

ESMI 

Fitobentos 

IOJ 

10038 
Niesłysz  

(Niesulickie) 
2a D/O 283 0,0 - 2,9 0,99 0,048 9,5 1,11 0,847 0,75 umiarkowany zły 

10039 
Wilkowskie 

(Wilkowo) 
2a D/O 229 0,0 - 3,8 0,76 0,042 2,6 0,00 0,759 0,74 umiarkowany zły 

10033 
Lubinieckie 

(Poznańskie) 
3b O 538   0,0 0,7 3,13 0,319 124,6 - - 0,59 zły zły 

10374 
Paklicko 

Wielkie 
3a O 414 0,0 - 1,2 1,16 0,076 18,9 - - 0,79 umiarkowany zły 



Dokładne informacje dotyczące jakości wód jezior badanych w poprzednich latach na 

obszarze powiatu świebodzińskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego In-

spektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - www.zgora.pios.gov.pl. 

 

2. Wody podziemne 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią około 4,8% zaso-

bów całego kraju. Ich pobór dla celów produkcji i zaopatrzenia ludności w wodę wykazuje 

tendencję spadkową. Powodem tego trendu jest nie tylko spadek wielkości produkcji, ale 

przede wszystkim praktyka oszczędzania wody, zarówno przez indywidualnych odbiorców, 

jak i przez przemysł. Wiąże się to z wdrażaniem w przemyśle nowych technologii produkcji, 

które charakteryzują się z reguły ograniczeniem zużycia wody.  

Jedną z przyczyn zmian jakości w obrębie wód o dobrych i średnich walorach użyt-

kowych są wahania poziomu wód gruntowych, a nawet tendencja obniżania się poziomu 

zwierciadła wody, związana z brakiem dostatecznej ilości opadów. Obniżanie się zwierciadła 

wody w warstwach wodonośnych powoduje przeważnie wzmożony dopływ związków żelaza 

i manganu do ujęć.  

Na terenie powiatu świebodzińskiego znajdują się dwa Główne Zbiorniki Wód Pod-

ziemnych (GZWP). Największą powierzchnię zajmuje zbiornik: Dolina kopalna Wielkopol-

ska – nr 144, w części południowo-zachodniej powiatu znajduje się zbiornik: Sandr rzeki 

Pliszka – nr 148. W granicach powiatu świebodzińskiego znajdują się 4 Jednolite Części Wód 

Podziemnych (JCzWPdz) o numerach: 59, 60, 61 oraz 66.  

W województwie lubuskim przeprowadzono w roku 2012 badania w ramach monito-

ringu diagnostycznego w sieci krajowej. Celem monitoringu diagnostycznego jest ocena 

wpływu oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz długoterminowych zmian 

wynikających zarówno z warunków naturalnych, jak i antropogenicznych.  

Sieć monitoringu krajowego na terenie woj. lubuskiego obejmowała 54 punkty pomia-

rowe na terenie 13 powiatów: świebodzińskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, żarskiego, 

wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, słubickiego, międzyrzeckiego, strzelecko-

drezdeneckiego, sulęcińskiego, gorzowskiego, m. Gorzów Wielkopolski. 

 

W granicach powiatu świebodzińskiego zlokalizowane były 3 punkty pomiarowe mo-

nitoringu wód podziemnych (m. Świebodzin – 2 punkty, m. Jeziory – 1 punkt). Wody pod-

ziemne zlokalizowane w punktach na obszarze m. Świebodzin zakwalifikowano do wód  

o zadowalającej jakości – klasa III, natomiast w punkcie zlokalizowanym na obszarze m. Je-

ziory wody podziemne zaklasyfikowano do wód niezadowalającej jakości – klasa IV (tab. 4). 

 
Tab. 4. Zestawienie punktów pomiarowych oraz wskaźniki i substancje, które zadecydowały 

o zadowalającej i niezadowalającej jakości wód podziemnych na obszarze powiatu świebo-

dzińskiego w 2012 r. 

 

Identyfikator 

UE 
Miejscowość 

Klasa jakości 

wody 

 w punkcie 

Wskaźniki 

w granicach 

stężeń III klasy 

jakości 

Wskaźniki 

w granicach 

stężeń IV klasy 

jakości 

Wskaźniki 

w granicach 

stężeń V klasy 

jakości 

PL02G060_003 Świebodzin III Ca, Fe - - 

PL02G060_002 Świebodzin III O2, Fe - - 

PL02G060_001 Jeziory IV O2, Ca, Fe - Mn 

 

http://www.zgora.pios.gov.pl/
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Dokładne informacje dotyczące jakości wód podziemnych województwa lubuskiego 

dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Zielonej Górze - www.zgora.pios.gov.pl. 

 

3. Imisja zanieczyszczeń powietrza  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2013 r. 

kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została 

opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza 

przeprowadzonych w 2012 r. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest 

uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref 

województwa lubuskiego (ryc. 6, 7). Ocena za rok 2012 wykonana została w układzie stref, w 

którym strefę stanowią: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., 

 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 

 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 

tys. mieszkańców.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.914) województwo lubu-

skie stanowią 3 strefy: 

 m. Gorzów Wlkp., 

 m. Zielona Góra, 

 strefa lubuska. 

  

 

Ryc. 6. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 

tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu zawieszonego PM10 i za-

nieczyszczeń zawartych w pyle PM10 (benzo(a)pirenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu)  

z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia 

http://www.zgora.pios.gov.pl/
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Z przedstawionej mapki wynika, iż obszar powiatu świebodzińskiego zaliczany jest do 

strefy lubuskiej. 

 

Ryc. 7. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń ozonu, dwutlenku siarki oraz tlenków 

azotu z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin. 

Do oceny wykorzystano wyniki badań wykonanych w ramach Lubuskiej Sieci 

Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, na którą składały się automatyczne oraz manualne 

stacje monitoringu powietrza działające ze względu na ochronę zdrowia, zlokalizowane w 

Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Wschowie oraz Sulęcinie - automatyczna stacja 

przewoźna (semimobilna). W ocenie jakości powietrza pod kątem ochrony roślin 

wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w Smolarach Bytnickich 

(pow. krośnieński)  

Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stężeń ww. 

zanieczyszczeń w poszczególnych strefach województwa lubuskiego. Uzyskane informacje 

umożliwiły sklasyfikowanie stref w oparciu o przyjęte kryteria, ustanowione ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, tj.: dopuszczalny poziom substancji 

w powietrzu, poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, poziom docelowy 

oraz poziom celu długoterminowego (wg rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. 

2012.1031). 

 Klasyfikacja stref stanowi podstawę do podjęcia decyzji o zaplanowaniu i podjęciu 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie, wskazując na ewentualną 

konieczność opracowania programu ochrony powietrza.  

Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego na podstawie wyników 

badań imisji wykonanych w 2012 r. - przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony 

zdrowia – wykazała, iż we wszystkich strefach wystąpiły przekroczenia. W strefie miasto 

Gorzów Wlkp. wystąpiły przekroczenia stężenia średniodobowego dla pyłu zawieszonego 
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PM10 (pył o średnicy ziaren poniżej 10 µm) oraz stężenia średniorocznego dla 

benzo(a)pirenu (BaP). W strefie miasto Zielona Góra wystąpiły przekroczenie stężenia 

średniorocznego dla benzo(a)pirenu. W strefie lubuskiej wystąpiły przekroczenia: 

dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego średniodobowego stężenia 

pyłu PM10 w roku kalendarzowym w Sulęcinie oraz stężenia średniorocznego dla 

benzo(a)pirenu - w Sulęcinie oraz we Wschowie. Ponadto we Wschowie przekroczony został 

poziom docelowy stężenia arsenu. 

 Mimo, iż stężenie docelowe ozonu w powietrzu nie zostało przekroczone na żadnej ze 

stacji, jednak przekroczony został poziom celu długoterminowego określony dla ozonu na 

stacjach w Zielonej Górze oraz w Smolarach Bytnickich.  

Z badań zanieczyszczenia powietrza wykonanych przez WIOŚ wynika, że dla 

kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia, stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, benzenu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zawartych w pyle zawieszonym 

PM10: kadmu, niklu oraz ołowiu, występowały w zakresie obowiązujących norm. 

Ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego według kryteriów 

określonych pod kątem ochrony roślin wykazała brak przekroczeń stężeń dopuszczalnych 

określonych dla dwutlenku siarki i tlenków azotu, natomiast dokonując oceny stężeń ozonu 

stwierdzono przekroczenie wartości poziomu celu długoterminowego.  

Z powodu występowania przekroczeń wszystkie ww. strefy zostały wskazane, jako 

strefy dla których - zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska - wymagane jest 

sporządzenie programu ochrony powietrza mające na celu osiągnięcie wymaganych 

poziomów substancji w powietrzu.  

W 2011 r. dokonano oceny zanieczyszczenia opadów atmosferycznych i depozycji za-

nieczyszczeń z opadów do podłoża, przeprowadzonej na podstawie danych pomiarowych  

i analitycznych opadów z 23 stacji monitoringowych (do końca lutego 2010 roku sieć pomia-

rowo kontrolna składała się z 25 stacji badawczych, a od marca 2010 roku z 23 stacji badaw-

czych chemizmu opadów) - w woj. lubuskim 2 stacje zlokalizowane w Zielonej Górze oraz 

Gorzowie Wlkp.) oraz danych pomiarowych ze 162 punktów pomiaru wysokości opadów 

zlokalizowanych na terenie Polski (w tym 10 na obszarze woj. lubuskiego) przeprowadzo-

nych w 2011 roku. Na tej podstawie wykonane zostały mapy rozkładu przestrzennego wyso-

kości opadów oraz stężeń substancji zawartych w opadach wraz z wielkościami ich depozycji 

(wartości pH, przewodności elektrycznej właściwej, chlorków, siarczanów, azotynów i azota-

nów, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, 

cynku, miedzi, żelaza, ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu). 

Wartości pH pomierzone w 2011 roku na terenie województwa lubuskiego mieściły 

się w zakresie 4,23-7,09. W 2011 roku zaobserwowano spadek ilości kwaśnych deszczy  

w porównaniu do roku ubiegłego o 16,4%, natomiast ilość kwaśnych deszczy w wieloleciu 

2001-2010 wynosiła 58%. Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy oznaczanych substancji 

zdeponowany na obszar województwa lubuskiego wyniósł 38,9 kg/ha i był mniejszy niż śred-

ni dla całego obszaru Polski o 20%. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost rocznego 

obciążenia o 19,3%. 

W tabeli 5 zamieszczono szczegółowe informacje odnośnie obciążenia powierzchnio-

wego substancjami deponowanymi z opadów atmosferycznych na terenie powiatu świebo-

dzińskiego w 2011 roku. 
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Tab. 5. Obciążenie powierzchniowe powiatu świebodzińskiego substancjami wzniesionymi przez 

opady atmosferyczne w 2011 roku (ładunki jednostkowe w kg/ha*rok i ładunki całkowite  

w tonach/rok) 

 

 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, jak również wyniki badań 

opadów atmosferycznych, dostępne są w całości na stronie internetowej Inspektoratu, pod 

adresem www.zgora.pios.gov.pl. 

 

4. Hałas 

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2012 przeprowadzono po-

miary na terenie następujących miast: Nowogród Bobrzański, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce 

Krajeńskie, Sulęcin i Nowa Sól. Na ww. terenach zidentyfikowano i wytypowano do badań 

monitoringowych potencjalne obszary szczególnego zagrożenia hałasem - w wyniku analizy 

sposobu zagospodarowania terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych wojewódz-

twa oraz w oparciu o dane pomiarowe z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu weryfikacji tere-

nowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia i specyfikę zabudowy, w wytypowanych obsza-

rach ustalono łącznie 11 punktów pomiarowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań w 6 punktach stwierdzono przekroczenia po-

ziomu dopuszczalnego w porze dnia, natomiast w porze nocy przekroczenia wystąpiły  

w 8 przypadkach. Dla jednego punktu, zlokalizowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim, wy-

znaczono poziom długookresowy, który nie przekracza norm.  

Wyniki pomiarów odniesiono do normy dla terenów mieszkaniowo-usługowych, która dla 

pory dnia wynosi 65 dB, 56 dB dla pory nocy oraz 68 dB dla poziomu długookresowego dla 

wszystkich dób w roku i 59 dB dla wszystkich nocy w roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 

826 z późniejszymi zmianami). 

Szczegółowe opracowanie badań monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie wo-

jewództwa lubuskiego w 2012 r., zostanie zamieszczone na stronie internetowej WIOŚ  

w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl. 

 

 

 

Wskaźnik Ładunkek jednostkowy Ładunek całkowity 
[kg/ha*rok] [tony/rok] 

Siarczany 9,75 914 

Chlorki 4,27 400 

Azotyny+azotany 2,23 209 

Azot amonowy 3,77 353 

Azot ogólny 8,62 808 

Fosfor ogólny 0,333 31,2 

Sód 1,95 183 

Potas 1,42 133 

Wapń 3,63 340 

Magnez 0,45 42 

Cynk 0,100 9,4 

Miedź 0,0505 4,7 

Żelazo 0,120 11,2 

Ołów 0,0039 0,37 

Kadm 0,00087 0,082 

Nikiel 0,0117 1,10 

Chrom 0,0020 0,187 

Magnez 0,0376 3,52 

Jon wodorowy 0,0250 2,34 

http://www.zgora.pios.gov.pl/
http://www.zgora.pios.gov.pl/
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5. Pola elektromagnetyczne 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził  

w 2012 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w 45 punktach pomiaro-

wych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. 

mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych ob-

szarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych  w miejscach dostępnych 

dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowi-

ska).  

 Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku przeprowadzone zostały 

również w czterech punktach na terenie powiatu świebodzińskiego. Punkty pomiarowe zloka-

lizowano w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej, zlokalizowanych w Świebodzinie, 

Zbąszynku, Gościkowie i Jemiołowie.  

 Poziomy natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w wytypowa-

nych punktach pomiarowych na terenie powiatu świebodzińskiego osiągały niskie wartości: 

1,95 V/m w Jemiołowie, 0,60 V/m w Zbąszynku, 0,25 V/m w Świebodzinie, natomiast  

w Gościkowie zmierzone wartości były poniżej czułości użytej sondy pomiarowej. Szczegó-

łowe dane dotyczące pomiarów na terenie powiatu nowosolskiego przedstawia poniższa tabe-

la (tab. 6).  

  
Tab. 6. Wyniki pomiarów poziomów promieniowania elektromagnetycznego w powiecie świebodziń-

skim w 2012 roku. 

Nr 

punktu 

pom. 
Miejsce badań 

Długość geogra-

ficzna 

Szerokość geo-

graficzna 

Zmierzona 

składowa 

elektryczna* 

[V/m] 

% wartości 

dopuszczalnej 

1 Świebodzin 15°32’13,30” 52°14’37,20” 0,25 3,57 

2 Zbąszynek 15°49’41,10” 52°15’31,80” 0,6 

 

8,57 

 

3 Jemiołowie 15°16’41,40” 52°08’42,40” 1,95 

 

27,85 

 
 

4 

 
Gościkowo 15°32’41,40” 52°20’55,20” <0,4 - 

*Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego 

dla zakresu częstotliwości, co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego.  

Pomiary wykonane w 2012 roku na terenie województwa lubuskiego w żadnym punk-

cie pomiarowym nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Zmierzone wartości 

skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wahały się  

w granicach: od 3,57 do 27,85% wielkości dopuszczalnej, która wynosi 7 V/m (zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska - Dz. U. Nr 192 z dnia 14 listopada 2003 r., poz. 

1883).  

 

 

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


