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Wprowadzenie
Informację opracowano na podstawie wyników badań monitoringowych i kontrolnych
stanu środowiska wykonanych w 2012 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

I Ocena stanu środowiska na terenie powiatu wschowskiego na tle województwa lubuskiego – według badań monitoringowych
1. Wody powierzchniowe
Monitoring wód powierzchniowych w latach w 2012 r. prowadzony był zgodnie
z zapisami: Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z 15
listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) oraz Wojewódzkiego Programu Monitoringu Środowiska (WPMŚ). Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone
były w sieciach monitoringu:
 diagnostycznego, który ustanawia się w celu oceny stanu jcw, jak również w celu określenia rodzajów oraz oszacowania 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 warunkach szeroko rozumianych oddziaływań
antropogenicznych. Zakres pomiarowy oprócz elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych z grup 3.1-3.5 oraz z grupy 3.6 (specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne), obejmuje także badania substancji chemicznych szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego – substancje priorytetowe (np. kadm, nikiel, ołów,
rtęć, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy).
 operacyjnego, który prowadzi się na jcw, które są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych i służy do oceny stanu wód i zmian krótkoterminowych. Prowadzony jest
na podstawie badań elementów biologicznych wspomaganych elementami fizykochemicznymi oraz, jeżeli jest to uzasadnione, pomiarami niektórych wskaźników chemicznych,
 obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód:
- przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 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.
Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części
wód, na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu
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zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka
– poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.
Stan/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez
nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza
bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia,
czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza i druga tworzą wspólnie potencjał „dobry i powyżej
dobrego”. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego (rys. 1)

Rys. 1. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego (źródło: Poradnik REFCOND, CIS-WFD, Guidance
No 10)

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje
się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowymi normami jakości. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń
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maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny
ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”.
Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona
jako będąca w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie jej stan/potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”.
W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby”, bądź „zły”,
jednolitą część wód ocenia się jako będącą w stanie złym (tab. 1.)
Tab. 1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Stan chemiczny
Stan wód

Stan ekologiczny / potencjał
ekologiczny

Dobry stan chemiczny

Stan chemiczny poniżej
dobrego

Bardzo dobry stan ekologiczny / potencjał ekologiczny dobry i powyżej
dobrego

Dobry stan wód

Zły stan wód

Dobry stan ekologiczny /
potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego

Dobry stan wód

Zły stan wód

Umiarkowany stan ekologiczny / umiarkowany potencjał ekologiczny

Zły stan wód

Zły stan wód

Słaby stan ekologiczny /
słaby potencjał ekologiczny

Zły stan wód

Zły stan wód

Zły stan ekologiczny / zły
potencjał ekologiczny

Zły stan wód

Zły stan wód

Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu „złego”, niezależnie od wyników
stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, jeśli nie są spełnione określone dla niej
dodatkowe wymagania jakościowe związane z występowaniem w jej obrębie obszarów chronionych lub ze względu na sposób jej wykorzystywania (rekreacja, ujęcia wody pitnej).
Z powyższych reguł wynika, że stan jednolitej części wód można ocenić jedynie na
podstawie jednego z trzech wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji
dla pozostałych), jeśli wskazuje on na stan zły.
Ze względu na dużą liczbę jednolitych części wód w Polsce objęcie ich wszystkich
monitoringiem jest niemożliwe. Z tego powodu przy prezentowaniu oceny stanu/potencjału
ekologicznego rozróżnia się wyniki dla jednolitych części wód monitorowanych, i dla jednolitych części wód niemonitorowanych, które klasyfikowane są poprzez ekstrapolację, na podstawie wyników uzyskanych dla części wód monitorowanych.
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1.1. Rzeki
W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził
badania wód rzecznych na terenie województwa lubuskiego w 42 punktach pomiarowokontrolnych. Na podstawie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego określono stan ekologiczny dla 23 naturalnych oraz potencjał ekologiczny dla 13 sztucznych i silnie zmienionych jcw i 1 zbiornika zaporowego (zbiornik Bledzew położony na rzece Obrze, niebędący
osobną jcw). 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, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
(Dz. U. Nr 204, poz. 1728).
Większość ocenionych jcw wykazała umiarkowany stan/potencjał ekologiczny (20
jcw). Dobry stan/potencjał ekologiczny osiągnęło 14 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. 2-4).
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 6 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 i 6).

Rys. 2. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych
w 2012 r.
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Rys. 3. Ocena potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim
badanych w 2012 r.

Rys. 4. Stan i potencjał ekologiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych
w latach 2010-2012 (z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych wykonanej przez IMGW PIB
w Katowicach)
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Rys. 5. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubskim badanych
w 2012 r.

Rys. 6. Stan chemiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych w latach
2010-2012 z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych (z uwzględnieniem oceny jcw
niemonitorowanych wykonanej przez IMGW PIB w Katowicach)
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Rys. 7. Ocena stanu jednolitych części wód rzek w województwie lubskim badanych w 2012 r.
po uwzględnieniu spełnienia wymogów dodatkowych dla obszarów chronionych

Rys. 8. Stan jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych w latach 2010-2012
z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych (z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych
wykonanej przez IMGW PIB w Katowicach)
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Ponadto wykonano ocenę spełnienia wymogów dodatkowych dla obszarów chronionych. Pod kątem przeznaczenia wód do poboru 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 36 jcw, z czego 20 jcw spełniło określone wymogi.
Po uwzględnieniu spełnienia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych wykonano ocenę stanu jednolitych części wód, która wykazała, że 26 jcw osiągnęło zły stan,
w przypadku 10 jcw nie była możliwa ocena stanu ze względu na brak badań wskaźników
chemicznych (rys. 7 i 8).
WIOŚ w Zielonej Górze prowadził w 2012 r. badania jednej jednolitej części wód
rzecznej przepływającej przez obszar powiatu wschowskiego: Obrzyca do Ciekącej z jez.
Sławskim, Tarnowskim Dużym. Ponadto WIOŚ we Wrocławiu prowadził badania jcw Polski
Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy. Ocena stanu jcw została przedstawiona w tabeli
poniżej:
Tab. 2. Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze powiatu wschowskiego w 2012 r.
Obrzyca do Ciekącej z jez.
Sławskim,
Tarnowskim Dużym
Kilometr rzeki
41,4
Obrzyca - powyżej ujścia
Nazwa badanej jednolitej części wód
Ciekącej (m. Konotop)
Typ abiotyczny
17
Naturalność jednolitej części wód
naturalna
Elementy i wskaźniki jakości wód
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
0,647
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR)
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI)
Ichtiofauna
Klasa elementów biologicznych
I
Klasa elementów hydromorfologicznych
I
Temperatura wody (°C)
16,8
Zawiesiny ogólne (mg/l)
Tlen rozpuszczony (mg O2/l)
7,4
BZT5 (mg O2/l)
3,8
ChZT-Mn (mg O2/l)
OWO (mg/l)
9,8
Przewodność w 20°C (μS/cm)
482
Substancje rozpuszczone (mg/l)
352
Siarczany (mg SO4/l)
Chlorki (mg Cl/l)
Wapń (mg Ca/l)
Magnez (mg Mg/l)
Twardość ogólna (mg CaCO3/l)
227
Odczyn pH
6,7-8,4
Zasadowość ogólna (mg CaCO3/l)
Azot amonowy (mg/l)
0,08
Azot Kjeldahla (mg N/l)
0,85
Azot azotanowy (mg/l)
0,09
Nazwa punktu pomiarowo - kontrolnego

Polski Rów od Rowu
Kaczkowskiego
do Baryczy
3,2
Polski Rów – ujście do
Baryczy
19
silnie zmieniona
0,327

0,274*
IV
II
13,7
5,8
4,6
13,3
893

411,2
7,5-7,9
0,97
2,18
2,54
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Azot ogólny (mg/l)
Fosforany (mg PO4/l)
Fosfor ogólny (mg P/l)

1,04
0,21
0,12

5,2
1,54
0,59

II

PPD

Klasa elementów fizykochemicznych
Klasa elementów fizykochemicznych specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne
STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
STAN CHEMICZNY
OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DLA
OBSZARÓW CHRONIONYCH
STAN
* – dane dziedziczone

I
DOBRY

SŁABY
PSD

TAK

NIE
ZŁY

OBJAŚNIENIA DO TABELI:
Ocena elementów biologicznych i stanu
/ potencjału ekologicznego
stan bardzo dobry / potencjał
I
I
maksymalny
stan / potencjał dobry
II
II
stan / potencjał umiarkowaIII
III
ny
stan / potencjał słaby
IV
IV
stan / potencjał zły
V
V

stan chemiczny

DOBRY
PSD_sr
PSD_max
PSD

Stan/potencjał ekologiczny (elementy
fizykochemiczne)
stan bardzo dobry / potencjał
I
I
maksymalny
stan / potencjał dobry
II
II
poniżej stanu / potencjału
PSD
PPD
dobrego

stan dobry
przekroczone stężenia
średnioroczne
przekroczone
stężenia
poniżej stanu
maksymalne
dobrego
przekroczone stężenia
średnioroczne i maksymalne
stan

DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły

Rów Polski badany był również pod kątem zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Ocena została przedstawiona w tabeli poniżej:
Tab. 3. Ocena eutrofizacji na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze
źródeł rolniczych w 2012 r. (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)
Rów Polski – ujście do
Wskaźnik
Baryczy
Fosfor ogólny

mg P/dm3

0,59

3

mg N/dm

Azot ogólny
Azot azotanowy

5,2
3

mg NNO3/dm

3

Azotany
Chlorofil „a”

2,54

mg NO3/dm

11,25

µg/dm3

15,27

- zachodzi zjawisko eutrofizacji
- nie zachodzi zjawisko eutrofizacji

Wykonana ocena wykazuje eutrofizację rzeki, ze względu na zbyt wysokie stężenia
wszystkich badanych substancji biogennych.
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1.2. Jeziora
Województwo lubuskie należy do województw o znacznej liczbie jezior. Jeziorność
województwa wynosi 1-5% (1,9% dla powiatu wschowskiego), jest to wartość ponadprzeciętna dla obszaru Polski. Największą jeziornością charakteryzuje się północna i środkowa
część Pojezierza Lubuskiego, gdzie jeziora występują w skupiskach w obrębie wysoczyzn
morenowych. Krajobraz Pojezierza Lubuskiego 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 poligenetyczne, płytkie polimiktyczne, małe kociołki i oczka
oraz rzadki typ – meromiktyczne. Najliczniejszą grupę w woj. lubuskim stanowią jeziora
o powierzchni poniżej 5 ha, ich znaczna część ulega stopniowemu zanikaniu w wyniku obniżającego się poziomu wód gruntowych oraz sukcesji roślinności. Najmniejszą grupę stanowią
jeziora o powierzchni powyżej 100 ha.
Wody jezior z obszaru województwa lubuskiego, w okresie ostatnich lat wykazały
w wielu przypadkach polepszenie jakości, wzrósł także udział procentowy ilości jezior najczystszych, niestety zwiększył się też procentowy udział wód zdegradowanych. W dalszym
ciągu największym zagrożeniem dla jezior są wprowadzane do nich nadmierne ładunki zanieczyszczeń antropogenicznych. W nielicznych przypadkach ścieki wprowadzane są do jezior
bezpośrednio, najczęściej przedostają się do nich z wodami dopływów. Dotkliwym zagrożeniem dla stanu czystości jezior jest rolnicze użytkowanie terenów, zwłaszcza jeśli nad jeziorami 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 zbiorników wodnych mogą przedostawać się zanieczyszczenia z ośrodków wypoczynkowych nieposiadających 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 niewielkie zanieczyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany ich jakości.
W 2013 r. dokonano łącznej oceny stanu dla 56 jednolitych części wód jezior, zbadanych w latach 2010-2012 na obszarze województwa lubuskiego. Ocenę przeprowadzono na
podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) wraz z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja została przeprowadzona przez Instytut Ochrony
Środowiska w Warszawie. Weryfikację wykonano w oparciu o proces dziedziczenia dokonany dla jezior badanych w latach 2010-2012 więcej niż raz, polegający na przypisaniu jeziorom ocen wskaźników zbadanych w roku wcześniejszym. Dodatkowo dokonano ekstrapolacji
wyników oceny stanu ekologicznego jezior objętych monitoringiem w latach 2007-2012 polegającej na przypisaniu na niebadane jeziora klasy stanu ekologicznego określonego na podstawie prowadzonego monitoringu.
Biorąc pod uwagę łączną ocenę stanu jednolitych części wód jezior na obszarze województwa lubuskiego, wykonanej dla lat 2010-2012 stwierdzono, że stan ekologiczny bardzo
dobry posiadało 13 jezior, natomiast stan dobry – 15 jezior. Stan umiarkowany stwierdzono
w 12 jeziorach, stan słaby – w 7 jeziorach, natomiast stan zły – w 9 jeziorach. Ocena stanu
chemicznego dokonana łącznie dla 10 jezior wykazała w przypadku 1 jeziora stan chemiczny
dobry, natomiast pozostałe 9 jezior osiągnęło stan chemiczny poniżej dobrego. Ogólna ocena
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stanu jednolitych części wód jezior wykazała, że 1 jezioro osiągnęło stan dobry, a 33 jeziora
stan zły. Dla pozostałych 22 jezior nie określono ogólnej oceny stanu.
W latach 2010-2012 na obszarze powiatu wschowskiego, w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, zbadano i oceniono 3 jeziora: Tarnowskie Duże, Lgińsko oraz
Sławskie (tab. 4).
J. Tarnowskie Duże
W efekcie przeprowadzonych badań, stan ekologiczny jeziora oceniono jako dobry.
Wartości wszystkich badanych elementów biologicznych mieściły się w granicach charakterystycznych dla stanu dobrego lub bardzo dobrego. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak
wciąż utrzymująca się przez okres wegetacyjny niska zawartość tlenu rozpuszczonego nad
dnem. Ze względu na brak oceny stanu chemicznego nie określono ogólnego stanu jeziora.
J. Lgińsko (Lgiń Duży)
W efekcie przeprowadzonych badań, stan ekologiczny jeziora oceniono jako umiarkowany. Elementem decydującym o zaklasyfikowaniu do ww. stanu był chlorofil „a”. Podobnie jak w przypadku J. Tarnowskiego Dużego niekorzystne okazały się również warunki tlenowe. Ogólny stan jeziora oceniono jako zły.
J. Sławskie (Sława)
W efekcie przeprowadzonych badań, stan ekologiczny jeziora oceniono jako umiarkowany. Powyższą ocenę zdeterminowała ocena elementów biologicznych – chlorofilu „a”
i fitobentosu oraz podwyższona zawartość fosforu ogólnego. Stan ogólny jeziora oceniono
jako zły.
Tab. 4. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i ogólnego jezior powiatu wschowskiego w latach
2010-2012
Specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne

Stan
ekologiczny

Stan
chemiczny

Stan JCW

-

-

-

18,6

-

-

0,870

-

-

-

umiarkowany

-

zły

6,1

24,1

-

-

0,561

-

0,16

-

umiarkowany

-

zły

341

1,7

1,00 0,053

-

0,0

2011

10025

Lgińsko
(Lgiń Duży)

O

497

1,7

2,00 0,059

0,0

2010

10002

Sławskie
(Sława)

O

517

2,00 1,41 0,121

-

Tlen nad dnem
[mg O2/l]
Chlorofil „a”
[µg/l]

D,O

Fosfor ogólny
[mg P/l]

Tarnowskie
Duże

Makrobezkręgowce
bentosowe
LMI
Ichtiofauna
LFI+

dobry

10007

Fitobentos
IOJ

-

20102012

Makrofity
ESMI

0,80

Nazwa
jeziora

Fitoplankton
PMPL

-

Kod
JCW

Przewodność
[µS/cm]
Przezroczystość
[m]
Azot ogólny
[mg N/l]

Elementy biologiczne

18,0 1,25 0,600* 0,787*

Rok
badań

Typ
monitoringu

Nasycenie
hypolimnionu tlenem
[%]

Elementy fizykochemiczne (wspierające)

* – dane dziedziczone, D – diagnostyczny, O – operacyjny

Szczegółowe dane dotyczące wyników badań jezior w latach 2010-2012 oraz w latach
wcześniejszych dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze pod adresem: www.zgora.pios.gov.pl.
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2. Wody podziemne
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią ok. 4,8% zasobów
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 użytkowych 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 wschowskiego znajdują się 4 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
(GZWP). Największą powierzchnię zajmuje Zbiornik Wschowa (nr 306). W granicach powiatu znajdują się również: Zbiornik międzymorenowy Zbąszyń (nr 304) oraz Zbiornik Pradolina
Barycz-Głogów (część zachodnia i wschodnia, nr 302 i 303). W granicach powiatu wschowskiego znajdują się 3 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerach 71, 74, 75.
W 2012 r. badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego
przeprowadzone zostały w ramach monitoringu diagnostycznego przez Państwowy Instytut
Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sieć monitoringu krajowego na obszarze województwa obejmowała 54 punkty pomiarowe, zlokalizowane na terenie 13 powiatów: żarskiego – 15 punktów, krośnieńskiego – 10 punktów, słubickiego – 5
punktów, sulęcińskiego – 5 punktów, zielonogórskiego – 4 punkty, strzelecko-drezdeneckiego
– 4 punkty, świebodzińskiego – 3 punkty, międzyrzeckiego – 2 punkty, żagańskiego – 2
punkty, m. Gorzów Wielkopolski – 1 punkt, gorzowskiego – 1 punkt, nowosolskiego – 1
punkt, wschowskiego – 1 punkt.
Łącznie na obszarze województwa lubuskiego w 2012 r. nie stwierdzono występowania wód bardzo dobrej jakości. Wody dobrej jakości występowały w 5 punktach, w 35 punktach stwierdzono zadowalającą jakość wód, w 9 punktach niezadowalającą jakość wód, natomiast w 5 punktach badania wykazały złą jakość wód.
Na obszarze powiatu wschowskiego w 2012 r. jedyny punkt zlokalizowany był
w miejscowości Wschowa. W efekcie przeprowadzonych badań wody podziemne dla ww.
punktu zakwalifikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III). Wskaźnikami mieszczącymi się w granicach stężeń dla ww. klasy były związki żelaza oraz tlen.
Szczegółowe dane dotyczące wyników badań wód podziemnych na obszarze województwa lubuskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze pod adresem: www.zgora.pios.gov.pl.
Na terenie powiatu wschowskiego prowadzone są obserwacje jakości wód podziemnych w ramach tzw. monitoringu lokalnego (sieci piezometrów wokół lokalnych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń). Jak wynika ze sprawozdań przesyłanych do WIOŚ w Zielonej
Górze, w 2012 r. monitoring taki prowadzony był na terenie zakładu Stena Recycling Sp.
z o.o. we Wschowie, zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Sławie oraz w rejonie oczyszczalni ścieków w Sławie i pól filtracyjnych w rejonie m. Nowe Strącze.
Zakład Stena Recycling Sp. z o.o. we Wschowie
Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na wody podziemne. Wartości dla większości badanych wskaźników mieściły się w granicach I lub II klasy jakości.
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Zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sławie
Badania wykonane w 2012 r. wykazały, iż w klasie IV przekraczane były jedynie wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) i azotanów oraz w klasie V wartości amoniaku
i benzo(a)pirenu. W porównaniu do badań z I połowy 2012 r. odnotowano wzrost stężenia
amoniaku i OWO w jednym z otworów.
Oczyszczalnia ścieków w Sławie oraz pola filtracyjne ścieków oczyszczonych w rejonie
miejscowości Nowe Strącze
Monitoring obejmował przeprowadzenie badań jakości wód podziemnych pobranych
z 3 piezometrów na terenie oczyszczalni ścieków w Sławie oraz z 3 piezometrów na polach
filtracyjnych w rejonie m. Nowe Strącze. Na terenie oczyszczalni ścieków wody podziemne
w dwóch otworach zaklasyfikowano jako wody zadowalającej jakości (III klasa jakości) stan chemiczny dobry. W jednym z nich odnotowano ponadnormatywne zawartości wapnia,
siarczanów oraz wodorowęglanów, jednak są to wskaźniki, dla których dopuszcza się przekroczenie wartości granicznych. Woda podziemna w jednym otworze, ze względu na podwyższoną zawartość potasu, charakteryzowała się złą jakością (V klasa jakości) - stan chemiczny słaby. W rejonie pól filtracyjnych w dwóch otworach wody podziemne określono
jako wody zadowalającej jakości (III klasa) - stan chemiczny dobry. W obu odnotowano nieznacznie podwyższone stężenia sodu oraz chlorków, a w jednym z nich dodatkowo również
żelaza, jednak dla ww. wskaźników dopuszcza się przekroczenie wartości granicznych. Woda
podziemna w jednym otworze ze względu na podwyższoną zawartość azotanów charakteryzuje się wodą niezadowalającej jakości (IV klasa jakości) - stan chemiczny słaby.
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 (rys. 9 i
10). 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 lubuskie stanowią 3 strefy:
 m. Gorzów Wlkp.,
 m. Zielona Góra,
 strefa lubuska.
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Ryc. 9. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu zawieszonego PM10
i zanieczyszczeń zawartych w pyle PM10 (benzo(a)pirenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu)
z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia

Z przedstawionej mapki wynika, iż obszar powiatu wschowskiego zaliczany jest do strefy
lubuskiej.

Ryc. 10. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń ozonu, dwutlenku siarki oraz tlenków
azotu z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin

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
PM10 (pył o średnicy ziaren poniżej 10 µm) oraz stężenia średniorocznego dla ben-
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zo(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 - we Wschowie (38 na 35 dopuszczalnych przekroczeń) oraz stężenia średniorocznego dla benzo(a)pirenu - we Wschowie (3,5 ng/m3 przy wartości normatywnej wynoszącej 1,0) oraz w Sulęcinie. Ponadto we Wschowie przekroczony został poziom docelowy
stężenia arsenu (7 ng/m3 przy wartości normatywnej wynoszącej 6).
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 2012 r. dokonano oceny zanieczyszczenia opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń z opadów do podłoża, przeprowadzonej na podstawie danych pomiarowych
i analitycznych opadów z 23 stacji monitoringowych (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 przeprowadzonych w 2012 roku. Na tej
podstawie wykonane zostały mapy rozkładu przestrzennego wysokości opadów oraz stężeń
substancji zawartych w opadach wraz z wielkościami ich depozycji (wartości pH, przewodności elektrycznej właściwej, chlorków, siarczanów, azotynów i azotanów, azotu amonowego,
azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, żelaza,
ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu).
Wartości pH pomierzone w 2012 roku na terenie województwa lubuskiego mieściły
się w zakresie 4,23-7,84. W 2012 roku zaobserwowano spadek ilości kwaśnych deszczy
w porównaniu do roku ubiegłego o 5%, natomiast ilość kwaśnych deszczy w wieloleciu 20012011 wynosiła 60%. Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy oznaczanych substancji zdeponowany na obszar województwa lubuskiego wyniósł 48,1 kg/ha i był mniejszy niż średni
dla całego obszaru Polski o 2,7%. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił wzrost rocznego
obciążenia o 23,7%.
W tabeli 5. zamieszczono szczegółowe informacje odnośnie obciążenia powierzchniowego substancjami deponowanymi z opadów atmosferycznych na terenie powiatu
wschowskiego w 2012 roku.
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.
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Tab. 5. Obciążenie powierzchniowe powiatu wschowskiego substancjami wniesionymi przez opady
atmosferyczne w 2011 roku (ładunki jednostkowe w kg/ha*rok i ładunki całkowite w tonach/rok)
Ładunkek jednostkowy
Ładunek całkowity
Wskaźnik
Siarczany
Chlorki
Azotyny+azotany
Azot amonowy
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Sód
Potas
Wapń
Magnez
Cynk
Miedź
Żelazo
Ołów
Kadm
Nikiel
Chrom
Mangan
Jon wodorowy

[kg/ha*rok]

[tony/rok]

14,45
6,75
3,34
4,98
12,63
0,273
3,50
2,11
5,97
0,87
0,427
0,0622
0,187
0,0211
0,00249
0,0057
0,0028
0,0341
0,0404

2013
940
465
694
1759
38,0
487
294
831
121
59,5
8,7
26,0
2,94
0,347
0,79
0,390
4,75
5,63

4. Hałas
W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2012 pomiary przeprowadzono na terenie następujących miast: Nowogród Bobrzański, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce
Krajeńskie Sulęcin oraz 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 województwa oraz w oparciu o dane pomiarowe z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu weryfikacji
terenowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia i specyfikę zabudowy, w wytypowanych obszarach ustalono łącznie 11 punktów pomiarowych.
Na podstawie przeprowadzonych badań w 6 punktach stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego w porze dnia, natomiast w porze nocy przekroczenia wystąpiły
w 8 przypadkach. Dla jednego punktu, zlokalizowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim, wyznaczono poziom długookresowy, który nie przekracza norm.
Szczegółowe opracowanie badań monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie województwa lubuskiego w 2012 r. jest dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze: http://www.zgora.pios.gov.pl.
5. Pola elektromagnetyczne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził
w 2012 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w 46 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys.
mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych
dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Dodatkowo przeprowadzono jeden pomiar interwencyjny. Badane punkty nie były zlokalizowane na terenie powiatu wschowskiego.
Pomiary wykonane w 2012 roku na terenie województwa lubuskiego w żadnym punkcie pomiarowym nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Zmierzone wartości
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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).
Szczegółowe dane dotyczące badań monitoringowych PEM na terenie województwa
lubuskiego zostały zamieszczone na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze:
http://www.zgora.pios.gov.pl.

II Informacje o działalności kontrolnej prowadzonej przez WIOŚ
w Zielonej Górze na terenie powiatu wschowskiego
1. Informacje ogólne
Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. 1), na terenie powiatu wschowskiego prowadziło działalność ogółem 3.281 podmiotów gospodarczych, w tym:
 234 podmioty w branżach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 291 podmiotów w branży przemysłowej,
 438 podmiotów w budownictwie,
 876 podmiotów w branżach: handel i naprawa pojazdów samochodowych,
 115 podmiotów w branży zakwaterowanie i gastronomia,
 188 podmiotów w transporcie i gospodarce magazynowej,
 88
podmiotów w działalności finansowej i ubezpieczeniowej,
 323 podmioty w obsłudze rynku nieruchomości.
2. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w powiecie wschowskim

Lp.
1.

2.

3.

Tab. 6. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w powiecie wschowskim
w 2012 roku
Data
Stwierdzone nieprawidłowości – rodzaj naPodjęte działania – zazakończenia
Nazwa zakładu
ruszenia
stosowane sankcje
kontroli
"EDEN" Skup

i Sprzedaż Surowców Wtórnych Paweł
Matuszewski
ul. Kamienna 1
67-400 Wschowa

ANAR Robert
Pihowicz Import Export Ar. Gumowe
ul. Przemysłowa 13
67-410 Sława
MARMORIN
Sp. z o.o.

Zakład Produkcji
Urządzeń Sanitarnych
ul. Towarowa 4
67-400 Wschowa

W opłatach za korzystanie ze środowiska
nie uwzględniono wszystkich źródeł emisji
do powietrza.



Nie przedkładanie informacji o korzystaniu 
ze środowiska Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Gó- 
rze

Kontrola inwestycyjna, nie stwierdzono
nieprawidłowości

Zarządzenie pokontrolne

13-12-2012

Pouczenie
Zarządzenie pokontrolne

23-03-2012

-

12-01-2012

1

Dane statystyczne wg publikacji: Województwo Lubuskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2012, wyd.
przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MARMORIN
Sp. z o.o.
Zakład Produkcji
Urządzeń Sanitarnych
ul. Towarowa 4
67-400 Wschowa
STENA Sp. z o.o. ,
ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa
Oddział w Swarzędzu
Obiekt: ul. Kazimierza Wielkiego 23
67-400 Wschowa
WIÓREX S.C. Elżbieta Kubicka, Oleg
Sidorowicz,
Tylewice 79,
67-400 Tylewice 79,
Przedsiębiorstwo
NasiennoZaopatrzeniowe
Wójcik Sp. j.
ul. Spokojna 1
67-400 Wschowa
„Promarol-Plus” Sp.
z o.o.
Ciepielówek 2
67-410 Sława
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Zaopatrzenia Materiałowego „GEOMASZ” Malcher
Janusz
ul. Kolonia 3
67-410 Sława
PH-U „HALESZKA”
Sylwia NisiewiczGorczyńska
ul. Sławska 12
67-410 Sława, Lubiatów
HAJDUK Pieczarkarnia
Wojciech Hajduk
Pieczarkarnia LIPINKI
Lipinki 46b
67-410 Sława
Przedsiębiorstwo
Produkcyjne
GASTER-SÓL
Dębowa Łęka 86A
67-400 Wschowa




Eksploatacja kotłowni spalającej węgiel
brunatny bez wymaganego pozwolenia.



Pouczenie



Zarządzenie pokontrolne

30-11-2012

-

26-04-2012

-

24-08-2012

-

-

30-10-2012

-

-

21-12-2012

-

-

23-03-2012

Wytworzenie w 2011 r. oraz w 2012 r
większej ilości odpadów niż wymieniona w
pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.

-

-



Nie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych w 2011 r. odpadów.



pouczenie



zarządzenie pokontrolne

-



Nie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych w 2011 r. odpadów.

-



Pouczenie



Zarządzenie pokontrolne

29-06-2012

22-10-2012

12-11-2012
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13.



W kontrolowanym okresie firma naliczała
opłaty za korzystanie ze środowiska i przesyłała stosowne wykazy Marszałkowi Województwa Lubuskiego, ale nie przesyłała
wykazów zawierających informacje i dane
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat
Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska.



W opłatach za korzystanie ze środowiska,
za emisję zanieczyszczeń do powietrza ze
spalania paliw w pojazdach silnikowych nie
uwzględniono paliwa spalanego w wózku
widłowym.



HAJDUK Podłoże
do pieczarek
Sp. z o.o.
Pieczarkarnia Szreniawa
Szreniawa 8c
67-410 Sława

16.

Jako podmiot wprowadzający na rynek
produkty w opakowaniach firma winna była
poinformować o tym fakcie marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Reprodukcyjna
Ferma Kur Irena
Tymczyszyn
Przyczyna Dolna 62
67-400 Wschowa

14.

15.





Stowarzyszenie
Zwykłe Udziałowców
Ośrodka Wypoczyn- 
kowego „TARNAWA”
Tarnów Jezierny

Ośrodek Szkolno Wypoczynkowy
"MASTER"
Lubiatów
67- 407Sława

17.

Zakład Przetwórstwa Spożywczego i
Handlu H. Kuźma



Firma HAJDUK Podłoże do pieczarek Sp.
z o.o. w Ciepielówku nie dokonała przeniesienia praw i obowiązków wynikających z
pozwoleń.

-



Nie naliczano opłat za korzystanie ze śro
dowiska (za wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi) i nie przesłano stosownych
wykazów Marszałkowi Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Brak oznakowania ujęcia wody.

Nie naliczono opłat za korzystanie ze środowiska za 2011 r. i nie przesłano stosownych wykazów do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz do WIOŚ w
Zielonej Górze z tytułu poboru wód podziemnych.



13-12-2012

Pouczenie
Zarządzenie pokontrolne

Zarządzenie pokontrolne



Mandat (200 zł.)



Zarządzenie pokontrolne

Brak ewidencji wytwarzanych odpadów dla 
osadów z zakładowych oczyszczalni ście-

Zarządzenie pokontrolne

29-10-2012

28-09-2012

05-09-2012

15-11-2012
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ul. Piwna 2
67 - 410 Sława
18.
Zakład Ślusarsko Kotlarski - Wielobranżowy Skrzypczak Kazimierz
ul. Prosta 6
67-410 Sława

19.

„Promarol-Plus” Sp.
z o.o.
Ciepielówek 2
67-410 Sława

20.

ków (02 05 02).


W zakładzie prowadzona jest niepełna
ewidencja wytwarzanych odpadów, brak
kart przekazania odpadów.



Firma zbiera selektywnie tylko część odpadów.





Zakład nie składa zbiorczego zestawienia
danych o ilościach wytworzonych odpadów
do Marszałka Województwa Lubuskiego.



Badania prób ścieków wprowadzanych do
środowiska wykonywane są z częstotliwością większą niż raz na 2 miesiące;



Badania wskaźników: rtęć i kadm nie są
wykonywane codziennie;



Dla próby pobranej w dniu 20 lutego 2012
r. nie wykonano oznaczenia wskaźnika
AOX.



Wyniki wykonanych pomiarów automoni- 
toringowych przekazane zostały w układzie
niezgodnym z wymaganym wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów
prowadzonych
w związku
z eksploatacją instalacji lub urządzenia
i innych danych oraz terminu i sposobów
ich prezentacji [Dz. U. nr 215 poz. 1366].
Przedmiotowy obowiązek wynika § 5 ust. 2
ww. rozporządzenia.




Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu
„Balcerzak i Spółka”
Sp. z o.o.
Wróblów 38
67-410 Sława

Zarządzenie pokontrolne

20-12-2012

Zarządzenie pokontrolne

21-12-2012

Zarządzenie pokontrolne

21-12-2012

Spółka nie przedłożyła wyników badań
wykonanych w I półroczu 2012 r. dla wód
opadowych oraz w I kwartale 2011 r. oraz I
i II kwartale 2012 r.
Wyniki wykonanych pomiarów automonitoringowych przekazane zostały w układzie 
niezgodnym z wymaganym wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów
prowadzonych
w związku
z eksploatacją instalacji lub urządzenia
i innych danych oraz terminu i sposobów
ich prezentacji [Dz. U. nr 215 poz. 1366].
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Przedmiotowy obowiązek wynika § 5 ust. 2
ww. rozporządzenia.


21.
Ośrodek Wypoczynkowy WRATISLAVIA
ul. Słoneczna 49
67-410 Radzyń
22.

23.

Sławskie Centrum
Kultury
i Wypoczynku
w Sławie
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19
67-410 Sława
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sława
Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława


24.

Zakład Gospodarki

Komunalnej
i Mieszkaniowej
Rynek 10
67-407 Szlichtyngowa



25.

Spółka Komunalna
Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa

26.

27.

Zakład Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
Rynek 10
67-407 Szlichtyngowa
Spółka Komunalna
Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa



Podczas kontroli nie przedstawiono informacji dotyczących wykonywania obowiązku naliczania opłat za korzystanie ze śro
dowiska oraz przekazywania marszałkowi
województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji, na
podstawie których opłaty są naliczane.

Zarządzenie pokontrolne

03-08-2012

-

-

31-08-2012

-

-

21-12-2012

W latach 2009-2011 nie wykonano wymaganej liczby badań komunalnych osadów
ściekowych.

Na kartach dla lat 2010-2011, które zostały
sporządzone jako karty zbiorcze dla miesią- 
ca kalendarzowego, brak jest wpisanych dat
w rubrykach "potwierdzenie wykonania
usługi transportu" oraz "potwierdzenie
przyjęcia odpadu".
Błędnie wypełnione karty przekazania
odpadu w rubryce "posiadacz odpadu, który
przejmuje odpad"; brak wskazania miejsca
przeznaczenia.

W latach 2007-2009 podczas ustalania
dawek komunalnych osadów ściekowych
do stosowania nie uwzględniono dopuszczalnych stężeń metali ciężkich.

Pouczenie
Zarządzenie pokontrolne

Zarządzenie pokontrolne

-

-

-

-

28-09-2012

28-09-2012

21-12-2012

21-12-2012
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Ferma Drobiu Anna
i Andrzej Kałużny
Przyczyna Dolna 63
67-400 Wschowa
(kontrola „zza biurka”)
Polskie Górnictwo
Naftowe
i Gazownictwo
KGZ Wilków (obiekt
nr 47)
Gola Drzewiecka
67-407 Gola Drzewiecka
PROMAROL-PLUS
Ciepielówek 2
67-410 Sława
STENA Sp. z o.o.
ul. K. Wielkiego 23
67-400 Wschowa
Spółka Komunalna
Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa
Ferma Drobiu Anna 
i Andrzej Kałużny
Przyczyna Dolna 63
67-400 Wschowa

P.W. MEGA
Sp. z o.o.
Stare Sącze 148a
67-410 Sława

35.

36.



Zakład Handlu Opa
łem, Nawozami i
Materiałami Budowlanymi Franciszek
Opiela
ul. Kolejowa 6
67-410 Sława
Przedsiębiorstwo
Nasienno – Zaopatrzeniowe Sp. J.
Wójcik
ul. Spokojna 1
67-400 Wschowa

-

-

29-06-2012

-

-

29-06-2012

-

-

29-06-2012

-

-

29-06-2012

-

-

26-07-2012

-

14-09-2012

Brak przesłanego sprawozdania dot. emisji
gazów cieplarnianych i innych substancji
(KOBIZE).
Nieterminowe złożenie zestawienia o naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska
do U.M. w Zielonej Górze.



Pouczenie

Nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia o rodzajach odpadów i sposobach
gospodarowania nimi do U.M. w Zielonej
Górze.



Zarządzenie pokontrolne

Nieterminowe przesłanie zbiorczego zestawienia o rodzajach odpadów i sposobach
gospodarowania nimi (Urząd Marszałkowski)



Pouczenie



Zarządzenie pokontrolne

18-06-2012

-

13-06-2012

-

01-06-2012
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Rozszerzona informacja o kontroli PH-U ZBIGTAR Zbigniew Tarka
Data rozpoczęcia kontroli: 24.09.2012 r.
Data zakończenia kontroli 30.01.2013 r.
Ustalenia z kontroli:
Stwierdzone w protokóle nieprawidłowości obejmowały:
 brak ewidencji odpadów wytwarzanych, zbieranych i poddawanych odzyskowi,
 brak ewidencji komunalnych osadów ściekowych poddawanych odzyskowi,
 niedopełnienie obowiązku przedkładania marszałkowi województwa rocznych zbiorczych sprawozdań o wytworzonych, zebranych i poddanych odzyskowi odpadach
oraz poddanych odzyskowi komunalnych osadach ściekowych oraz o sposobach gospodarowania nimi,
 niedopełnienie obowiązku sporządzania zbiorczego zestawienia danych o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tym związanych,
 brak ustalania i przekazywania władającemu powierzchnią ziemi, na której stosowano
stosowane komunalne osady ściekowe, informacji o dawkach
 brak prowadzenia badań osadów i gruntów objętych stosowaniem komunalnych osadów ściekowych.
Podczas kontroli udokumentowano niewłaściwe stosowanie komunalnych osadów
ściekowych, tj. stosowanie ich na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem.
W toku kontroli stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie prowadzonej rekultywacji terenów przekształconych w wyniku wydobycia kruszywa naturalnego i piasku
(działki nr 153/1, 155, 152/4, 159 i 160 w Osowej Sieni). Zgodnie z decyzjami Starosty
Wschowskiego teren działki nr 152/4 powinien zostać zrekultywowany w kierunku wodnym
z przeznaczeniem na stawy rybne, natomiast podczas kontroli stwierdzono zasypywanie wyrobiska odpadami pochodzącymi z sortowania odpadów komunalnych, wymieszanych z innymi grupami odpadów.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości opisanych powyżej wystosowano w stosunku do właściciela firmy PH-U ZBIGTAR Zbigniew Tarka zarządzenie pokontrolne nakładające obowiązek usunięcia wskazanych naruszeń. Podmiot nie poinformował o realizacji
zarządzenia.
W związku ze stwierdzonym stosowaniem komunalnych osadów ściekowych niezgodnie z obowiązującymi zasadami, tj. na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem wystosowano wniosek do Starosty Leszczyńskiego o cofnięcie posiadanego przez
firmę PH-U ZBIGTAR Zbigniew Tarka pozwolenia na wytwarzanie komunalnych osadów ściekowych dla instalacji zlokalizowanej w miejscowości Henryków, województwo
wielkopolskie oraz skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Nowej Soli o ukaranie.
Ponadto Inspektorat wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i gminy Wschowa o
podjęcie działań w trybie artykułu 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21) nakazujących usunięcie odpadów z obszaru działki nr 152/4 obręb Osowa Sień.
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Dodatkowo skierowano:
- dwa wnioski do Prokuratury Rejonowej we Wschowie z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właściciela firmy PH-U ZBIGTAR Zbigniew Tarka w
związku z uchylaniem się od poddania czynnościom kontrolnym prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Na odmowę wszczęcia dochodzenia złożono zażalenie do sądu rejonowego za pośrednictwem prokuratury. Sprawa jest w
toku.
- jeden wniosek do Prokuratury Rejonowej we Wschowie - zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Pana Zbigniewa Tarkę, właściciela firmy PH-U
ZBIGTAR Zbigniew Tarka, Osowa Sień 55, 67-400 Wschowa, jako odpowiedzialnego za
usuwanie odpadów w taki sposób, że może to spowodować zniszczenie w świecie roślinnym
lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz za zakopywanie odpadów przywiezionych zza
granicy wbrew przepisom. Na odmowę wszczęcia dochodzenia złożono zażalenie do Sądu
Rejonowego w Nowej Soli za pośrednictwem prokuratury. Sprawa jest w toku.
- wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek podjęcia działań naprawczych w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi na
gruntach rolnych w obrębie wsi Osowa Sień, gmina Wschowa, na których stosowane były
komunalne osady ściekowe. RDOŚ odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie. W związku z przekroczeniem standardów jakości gleby na badanych działkach złożono wniosek do Starostwa Powiatowego we Wschowie o wszczęcie postępowania administracyjnego z celu przywrócenia gleby do stanu pierwotnego. Starostwo podjęło działania w
tej sprawie.
Ponadto w roku 2013 po zakończeniu kontroli złożono do Sądu Rejonowego w Nowej
Soli wniosek o ukaranie Pana Zbigniewa Tarki za postępowanie niezgodne z ustawą o odpadach, w tym deponowanie komunalnych osadów ściekowych na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem oraz nieinformowanie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o planowanym przekazaniu komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady maja być stosowana

3. Gospodarka wodno-ściekowa
Podobnie jak w całym województwie, także w powiecie wschowskim występuje problem braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Wg danych statystycznych, na koniec 2012 r. długość sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego (bez przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych) wynosiła odpowiednio: 6.658,7 km i 3.191,6 km. Długość sieci wodociągowej w powiecie wschowskim wynosiła 295,9 km (na koniec 2011 r.: 292,3 km), natomiast
długość sieci kanalizacyjnej – 137,1km (na koniec 2011 r.: 136,0 km).
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Rys. 11. Odsetek korzystających z instalacji wod-kan. w latach 2002-2011 w odniesieniu do ogółu
ludności w powiecie wschowskim (źródło: GUS)

W 2011 roku 89,1% ogółu ludności w powiecie wschowskim korzystało z sieci wodociągowej, przy czym 92% w miastach, natomiast na wsiach 86,2% ludności. Z sieci kanalizacyjnej korzystało 52,2% ogółu ludności w powiecie, przy czym w miastach wartość ta wynosiła 86,4%, natomiast na wsiach 18,1% (rys. 11).
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w powiecie wschowskim wynosiła
w 2012 roku 60,4% 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 wschowskim) jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej
jakości oraz z działalnością małych zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania
pozwolenia na emisję do powietrza gazów i pyłów.
Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
w województwie lubuskim na koniec 2012 r. wynosiła ogółem 1.162 Mg/rok, a zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) ogółem – 24.032 Mg/rok, w tym dwutlenku siarki
2.630 Mg/rok. Na chwile obecną brak danych z GUS odnośnie emisji z zakładów pyłowych
w powiecie wschowskim w 2012 r. Rysunek 12 przedstawia emisje zanieczyszczeń z wielolecia, obejmującą lata 2002-2011.

26

Rys. 12. Emisja zanieczyszczeń pyłowych (ogółem) i gazowych (dwutlenku siarki) do powietrza
w latach 2002-2011 przez zakłady szczególnie uciążliwe w powiecie wschowskim (żródło: GUS)

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 zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł.

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