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INFORMACJE OGÓLNE
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią

rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa 
lubuskiego. 

WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając 
nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizuje na poziomie województwa 
lubuskiego zadania kontrolne podmiotów gospodarczych korzystających ze 
środowiska z przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz realizuje zadania 
Państwowego Monitoringu Środowiska, poprzez system pomiarów, ocen i prognoz 
stanu środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o 
środowisku województwa lubuskiego.

Siedziba główna Inspektoratu znajduję się w 

Zielonej Górze. Część północną
województwa obsługuje Delegatura WIOŚ w 

Gorzowie Wielkopolskim.



Uwarunkowania kadrowe

Zatrudnienie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w 
Zielonej Górze na koniec 2012 r. wynosiło 103 osoby w tym 41 osób 
w Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

Podstawa działalności
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2012 r.:

• Plan kontroli zgodny z „Wytycznymi GIOŚ dla organów Inspekcji 
Ochrony Środowiska”.

• „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze 
województwa lubuskiego na lata 2010 – 2012”.

• Zadania wynikające bezpośrednio z prawa krajowego oraz dyrektyw i 
rozporządzeń Unii Europejskiej.
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DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Efekty kontroli:

• wydano 65 decyzji ustalających administracyjne kary 
na ogólną kwotę

4.692 153 zł.

• skierowano 3 sprawy do organów ścigania

• wydano 2 decyzje o wstrzymaniu działalności

• wydano 261 zarządzeń pokontrolnych,

• nałożono 55 mandatów na łączną kwotę 13.500 zł,4

Ewidencja WIOŚ – stan na koniec 2012 roku - 3041 podmiotów 

gospodarczych korzystających ze środowiska 

(wzrost w ciągu roku o 11,7 %).

Przeprowadzone kontrole:
780 kontroli ogółem, w tym: 

kontrole planowe - 421, 

pozaplanowe - 194
(w tym 126 kontroli interwencyjnych),

„dokumentacyjnych” – 96 , 
środków transportu - 69.



Zrealizowano  ogólnokrajowy cykl kontrolny w 
zakresie funkcjonowania ferm norek na terenie 
województwa lubuskiego i rozpoczęto nowy - ocena 
wypełnienia wymogów ochrony środowiska 
wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym oraz ustawy o odpadach przez wybrane 
podmioty wprowadzające na rynek sprzęt chłodniczy i 
przetwarzające zużyty sprzęt chłodniczy
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91 instalacji w województwie lubuskim zobligowanych 
jest do posiadania pozwolenia zintegrowanego. W 

2012 roku - 4 instalacje uzyskały wymagane 
pozwolenie (w tym 2 nowe).  

Przeprowadzono 52 kontrole podmiotów 
gospodarczych podlegających dyrektywie IPPC 

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i 

zmniejszania zanieczyszczeń

104 zakłady w województwie lubuskim podlegają
rozporządzeniu (WE)166/2006 w sprawie PRTR 

(Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń). 

Sprawozdania złożyło 58 zakładów.



Kontrola wyrobów
Łącznie przeprowadzono 28 kontroli
wyrobów, w tym:

11 kontroli opakowań (skontrolowano 52 
opakowania),

17 kontroli urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń,  emitujących hałas 
do środowiska (skontrolowano 44 
urządzenia)

Efekty kontroli:
Wydano 2 zarządzenia pokontrolne, 
zakwestionowno 5 urządzeń. 6

Dokonano 2 kontroli wielkoprzemysłowych 

ferm trzody chlewnej - nie stwierdzono 

nieprawidłowości w przestrzeganiu 

przepisów ochrony środowiska.

Wydano ogółem 128 zaświadczeń i opinii 

związanych z działalnością podmiotów 

gospodarczych.

KONTROLA RYNKU



Skontrolowano 3 punkty zbierania pojazdów 
(kontrole nie wykazały naruszenia przepisów). 

Przeprowadzono 9 kontroli w celu zweryfikowania 
informacji o nielegalnym prowadzeniu demontażu 
pojazdów. w 1 przypadku stwierdzono prowadzenie 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji –
bez posiadania uprawniającego zezwolenia w tym 
zakresie.
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Kontrola przestrzegania przepisów 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Poddano kontroli wszystkich przedsiębiorców 
(38) prowadzących stacje demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji.

Wszystkie podmioty posiadały uregulowaną
stronę formalno-prawną

w zakresie gospodarki odpadami.
12 przedsiębiorców nie przestrzegało warunków 

posiadanej decyzji

Działalność pokontrolna: 11 zarządzeń
pokontrolnych, nałożono 1  karę pieniężną w 
wysokości 10 000 zł, wymierzono 1 grzywnę, 

udzielono 4 pouczeń.



Wydano 5 zarządzeń pokontrolnych, 
nałożono 2 mandaty karne, udzielono 3
pouczeń, wystosowano 1 wniosek do 
właściwego sądu rejonowego o ukaranie za 
prowadzenie nielegalnego demontażu 
zużytego sprzętu E i E.

W ramach czynności pokontrolnych w 
stosunku do podmiotów 
wprowadzających, zbierających lub 
transportujących zużyty sprzęt E i E 
wydano 7 zarządzeń pokontrolnych, 
udzielono 8 pouczeń, nałożono 2 mandaty, 
oraz 1 karę pieniężną w wysokości 10 000 
zł.
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Kontrola przestrzegania przepisów o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2012 r. – poddano kontroli 16 podmiotów posiadających decyzje  na 
prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (E i E).



Przeprowadzono 5 kontroli podmiotów biorących 
udział w transgranicznym transporcie odpadów; 

Nie stwierdzono naruszeń,

W 2012 r. rozpoczęto 2 kontrole  podmiotów 
podejrzanych o prowadzenie nielegalnego 
demontażu pojazdów pochodzących z 
zagranicy. W 1 przypadku sprawę skierowano 
do prokuratury oraz zawiadomiono Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
natomiast w drugiej sprawa jest w toku - trwa 
postępowanie odwoławcze.

przeprowadzono 3 wspólne akcje WIOŚ z 
przedstawicielami Straży Granicznej, Służby 
Celnej.  Poddano kontroli ogółem 69 
transportów. W przypadku 1 transportu 
stwierdzono dokonywanie nielegalnego wwozu 
odpadów na teren Polski.
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Kontrola w zakresie ustawy o bateriach
i akumulatorach

W 2012 r. przeprowadzono 4 kontrole  w 

zakresie ustawy o bateriach i akumulatorach
(Dz. U.  z 2009 r. Nr 79 poz. 666). 

W wyniku stwierdzonych uchybień nałożono 1
grzywnę na  kwotę 500 zł oraz wydano 

1 zarządzenia pokontrolne.

Kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów



Rejestr potencjalnych sprawców poważnych 
awarii (stan na 31.12.2012 r.) - 15 zakładów, 
w tym:

– 6 zakładów zakwalifikowanych do 
grupy o dużym ryzyku (ZDR),

– 2 zakłady zakwalifikowane do grupy o 
zwiększonym ryzyku (ZZR),

– 7 zakładów mogących potencjalnie 
spowodować poważne awarie. 

PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
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W 2012 roku nie wystąpiło na terenie województwa lubuskiego

zdarzenie o znamionach poważnej awarii.

Przeprowadzono 7 kontroli w zakładach mogących powodować
poważne awarie. Wydano 2 zarządzenia pokontrolne.

Wspólnie z Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną i ITD 

przeprowadzono 3 kontrole transportu drogowego materiałów 

niebezpiecznych.



W 2012 r. kontynuowano ciągłe badania jakości powietrza w sieci 7
automatycznych stacji pomiarowych. Uruchomiono nową stację pomiarową
w Żarach oraz włączono do sieci stację pomiaru pyłu PM10 i PM2,5 w 
Gorzowie Wlkp. Przemianowano stację semimobilną w Sulęcinie na stałą
stację pomiaru zanieczyszczeń powietrza. 

W ramach monitoringu wód powierzchniowych w 2012 r. badaniami objęto 
29 rzek w 42 punktach pomiarowo kontrolnych oraz 21 jezior w 36 ppk.
oraz 1 zbiornik zaporowy.

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2012 roku wykonano 
pomiary na 10 stanowiskach w 6 miejscowościach.

Monitoring pól elektromagnetycznych w 2012 r. przeprowadzono w 46 
punktach pomiarowych na terenie  31 (30) miast oraz 15 (15) obszarach 
wiejskich.

MONITORING STANU ŚRODOWISKA
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Stan Stan Stan Stan Stan Stan Stan Stan śśrodowiska rodowiska rodowiska rodowiska rodowiska rodowiska rodowiska rodowiska w w wojewwojewwojewwojewwojewwojewwojewwojewóóóóóóóództwie lubuskimdztwie lubuskimdztwie lubuskimdztwie lubuskimdztwie lubuskimdztwie lubuskimdztwie lubuskimdztwie lubuskim
Ochrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrza –– zanieczyszczenia gazowezanieczyszczenia gazowe

Średnioroczne stężenia SO2

w powietrzu w latach 2005 – 2012 

Poziom dopuszczalny – 20 µg/m3

Na żadnej stacji 

monitoringu powietrza nie 
wystąpiło przekroczenie 
wartości dopuszczalnej 

dwutlenku siarki

Średnioroczne stężenia NO2 w powietrzu  

w latach 2005–2012

Poziom dopuszczalny – 40 µg/m3

Na żadnej stacji monitoringu 

powietrza nie wystąpiło przekroczenie 
wartości dopuszczalnej dwutlenku 

azotu.
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Ochrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrza –– pypyłły y 

Średnioroczne stężenia pyłu PM10  w latach 2005 – 2012

Poziom dopuszczalny  – 40 µg/m3

Średnioroczne stężenia pyłu PM2,5 w powietrzu w latach 2010 – 2012

W 2012 roku poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji wynosił 27 µg/m3

Na żadnej stacji monitoringu powietrza nie wystąpiło 

przekroczenie wartości dopuszczalnej 

powiększonej o margines tolerancji dla pyłu zawieszonego 

PM2,5.

W 2012 roku nie stwierdzono 

przekroczenia wartości dopuszczalnej 
stężenia średniorocznego dla pyłu 

zawieszonego PM10 w strefie miasto 

Gorzów Wlkp. jakie było notowane w 

latach poprzednich.
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Średnioroczne stężenia arsenu w pyle zawieszonym PM10 
w latach 2005 – 2012

Poziom docelowy stężenia As – 6 ng/m3

Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu BaP w pyle zawieszonym PM10 
w latach 2007 – 2012

Poziom docelowy stężenia B(a)P – 1 ng/m3

W 2012 roku stwierdzono przekroczenia wartości docelowej 

stężenia średniorocznego dla benzo(a)pirenu zawartego w 
pyle zawieszonym PM10 we wszystkich stacjach 

badających ten wskaźnik.

W 2012 roku stwierdzono przekroczenia 
wartości docelowej stężenia średniorocznego 

dla arsenu zawartego w pyle zawieszonym

PM10 w strefie lubuskiej zanotowane we 

Wschowie.
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Ochrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrzaOchrona powietrza -- sezonowosezonowośćść

Zmienność w roku stężenia pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu zawartego 

w pyle zawieszonym PM10, oraz temperatury w roku 2012 na stacji w Zielonej Górze. 

Głównym powodem występujących 

przekroczeń jest tzw. „niska emisja”, czyli 

emisja komunikacyjna, emisja z lokalnych 

kotłowni węglowych i domowych pieców 

grzewczych oraz napływ ponadlokalnych 

zanieczyszczeń.
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Ochrona wOchrona wOchrona wOchrona wóóóód d d d ---- rzekirzekirzekirzeki

Stan ekologiczny większości rzek monitorowanych w 2012 r był umiarkowany.
Stan ogólny większości przebadanych jednolitych części wód rzek był zły.

Potencjał ekologiczny jednolitych części wód rzek w 2012 r.Stan ekologiczny jednolitych części wód rzek w 2012 r.

Stan chemiczny jednolitych części wód rzek w 2012 r. 

Najczęściej przekroczenia granicznych wartości określonych dla II klasy jakości wód powierzchniowych 
występowały w przypadku makrobezkręgowców, ogólnego węgla organicznego oraz substancji biogennych. 

Zły stan chemiczny związany jest z 

przekroczeniami takich wskaźników jak: 
suma benzo(g,h,i)perylenu oraz 
indeno(1,2,3-cd)pirenu
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Ochrona wOchrona wOchrona wOchrona wóóóód d d d ---- rzekirzekirzekirzeki

Dla większości badanych rzek 
obserwuje się systematyczną
poprawę badanych wskaźników
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Średnioroczne stężenie fosforu ogólnego w rzekach w latach 2004-2012

Średnioroczne stężenie azotu ogólnego w rzekach w latach 2004-2012
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Zmienność stężeń w wodach większych rzek w latach 2004-2012:

- azot ogólny - od 1,16 do 5,584 mg N/l,

- fosfor ogólny - od 0,098 do 0,56 mg P/l.

rozlewiska Warty
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Ochrona wOchrona wOchrona wOchrona wóóóód d d d ---- jeziorajeziorajeziorajeziora

Stan ekologiczny jednolitych części wód jezior w 2012 r.

.

Jezioro Łagowskie

Stan chemiczny jednolitych części wód jezior 
w 2012 r. 

Stan ekologiczny 

większości przebadanych 

w 2012 r. jezior - dobry.

Stan większości 

jednolitych części wód 

jezior – zły z powodu 

obecności 

podobnie jak w rzekach 

mikrozanieczyszczeń
chemicznych



Stan Stan śśrodowiska w wojewrodowiska w wojewóództwie lubuskimdztwie lubuskim
Ochrona przed hałasem

Główny czynnik uciążliwości hałasowej dróg –

ruch pojazdów ciężarowych.  

Zauważalne jest zmniejszenie hałasu

komunikacyjnego - skutek budowy obwodnic 

miast, dróg ekspresowych i autostrad.
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Nie stwierdzono, w miejscach dostępnych dla ludności, 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

Najwyższa zmierzona wartość natężenia PEM stanowiła 

28,57% poziomu dopuszczalnego.

Średnie wartości natężeń pól elektromagnetycznych 
na poszczególnych obszarach woj. lubuskiego w 2012 r. 
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Najważniejsze z nich to: 
• konieczność kompleksowego 
rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, 

szczególnie na terenach wiejskich, 
• zminimalizowanie uciążliwości 
związanych z komunikacją samochodową
i intensywnym ruchem      
transgranicznym, 

• ograniczenie niskiej emisji.

Sukcesy na rzecz ochrony środowiska to: 
• modernizacja i budowa nowych dróg, w szczególności obwodnic miast i autostrad,
• większość miast posiada nowoczesne oczyszczalnie ścieków, 
• w województwie lubuskim powstały bloki energetyczne opalane gazem ziemnym,

• dużą wagę przywiązuje się również do szerzenia w społeczeństwie wiedzy z dziedziny 
ochrony środowiska.

Województwo lubuskie, mimo że jest jednym z najmniejszych województw w kraju, o stosunkowo niskim 
uprzemysłowieniu i największym zalesieniu, nie jest pozbawione różnorodnych problemów ekologicznych. 



Opracowania WIOŚ dotyczące stanu środowiska w 2012 r. to między 
innymi :

• 9 komunikatów dot. jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
jakości powietrza, oceny klimatu akustycznego oraz PEM (w tym 
roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za 2011 
r.),

• 5 informacji o stanie środowiska w powiatach,
• 5 map tematycznych wykonanych przy użyciu narzędzi GIS,
• 18 prezentacji tematycznych.

Materiały dostępne są na stronie domowej WIOŚ:

www.zgora.pios.gov.pl

Udzielono w 2012 r.:

• 8 wywiadów dla prasy; 12 dla stacji radiowych i telewizyjnych,

• 130 pisemnych informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia 
powietrza, 

• 40 pisemnych odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji o 
środowisku. 
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Charakterystyka badań laboratoryjnych:
• pobrano 18 984 próbek różnych komponentów środowiska,

• 219 stanowisk pomiaru hałasu i pól elektromagnetycznych

• wykonano 62 317 oznaczeń analitycznych/pomiarów  
różnych komponentów  środowiska w tym:

• 54 798 w ramach monitoringu środowiska,
• 1 491 w ramach kontroli,

• 6 102 w ramach zleceń zewnętrznych i prac 
własnych.

Laboratoria WIOŚ –
posiadają aktualne 
certyfikaty Polskiego 
Centrum Akredytacji

DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA



Nowa aparatura pozyskana w 2012 r.– Spektrofotometr UV-VIS Evolution, 
Armatura głębinowa z sondą tlenową do pomiarów na głębokosci, Waga 
elektroniczna typ: MSA225S1CE-DI, Mineralizator mikrofalowy ETHOSD, 
Pobornik pyłu typ  PNS3D15/LVS, Analizator węglowodorów typ GC5000 BTX, 
Kalibrator Typ Flow Cal Air, Automatyczną stację monitoringu jakości 
powietrza w Żarach wyposażoną w analizatory API T200 – NO2, API T300 – CO, 
API T100 – SO2, API T400 – O3, pobornik niskoprzepływowy Mikro PNS LVS 16 
MCZ – PM 10.

Źródła finansowania: Program Operacyjny „Infrastuktura i Środowisko”, dotacje 
NFOŚiGW i WFOŚiGW, środki własne.
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ZADANIA  PRIORYTETOWE NA 2013 r.
W zakresie działalności kontrolnej:

• kontrola realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych,

• kontrola postępu działań związanych wejściem w życie zapisów nowelizacji 

ustawy o porządku i czystości w gminach,

• zapewnienie sprawnego funkcjonowania Informatycznego Systemu 

Wspomagania Kontroli.

W zakresie monitoringu środowiska:

• wdrożenie wojewódzkiego programu monitoringu środowiska w kolejnym

cyklu wieloletnim (2013 - 2015 r.),

• zapewnienie realizacji zakresów pomiarów zgodnie z WPMŚ powietrza, 

wód powierzchniowych, hałasu i pól elektromagnetycznych

• Zapewnienie ciągłości pomiarowej stacji pomiarowych zanieczyszczeń
powietrza.

W zakresie działalności laboratoryjnej:

• utrzymanie ciągłości badań analityczno-pomiarowych,

• utrzymanie akredytacji obydwu laboratoriów. 25



PODSUMOWANIE 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej 
Górze zrealizował planowane na 2012 r. zadania kontrolne.

• Program Państwowego Monitoringu Środowiska 
zrealizowano bez znaczących odstępstw.

• Wywiązano się z obowiązku przekazywania danych do 
europejskich sieci pomiarowych EUROAIRNET i EIONET Waters.

• Wykonano zadania związane z przeciwdziałaniem 
poważnym awariom. 

• Utrzymana została akredytacja obu laboratoriów.

• Wykonano planowaną ilość oznaczeń i pomiarów 
laboratoryjnych .

• Zrealizowano zadania związane z upowszechnianiem 
informacji o środowisku i działaniach Inspekcji Ochrony 
Środowiska. 26



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę!!
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