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Wprowadzenie
Informację opracowano na podstawie działalności inspekcyjnej oraz wyników badań
kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2013 r. i w latach
poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

I.
Ocena stanu środowiska na terenie powiatu świebodzińskiego na tle
województwa lubuskiego – według badań monitoringowych
1. Wody powierzchniowe
Monitoring wód powierzchniowych w 2013 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 (w tym diagnostycznego na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony
siedlisk lub gatunków), 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
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 oznacza maksymalny potencjał
ekologiczny. 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 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.

1.1. Rzeki
W 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził
badania wód rzecznych na terenie województwa lubuskiego w 38 punktach pomiarowokontrolnych. Na podstawie uzyskanych wyników opracowywana jest aktualnie ocena stanu
jednolitych części wód rzecznych za rok 2013 z uwzględnieniem dziedziczenia wyników
oceny z lat 2011-2012.
W 2013 r. nie prowadzono badań rzek na obszarze powiatu świebodzińskiego.
Obecnie ocena jakości rzek badanych w 2013 r. na obszarze województwa lubuskiego
jest na etapie weryfikacji i po jej zakończeniu zostanie udostępniona na stronie
internetowej WIOŚ.
Ostatnia ocena stanu wód rzecznych za lata 2010-2012 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).
Spośród 104 przebadanych jcwp stan/potencjał ekologiczny określono dla 99 jcwp. Na
ciekach naturalnych dobry stan ekologiczny odnotowano na 24 jcw, stan umiarkowany
stwierdzono na 26 jcwp, a słaby na 2 jcwp. Na ciekach sztucznych i silnie zmienionych
potencjał dobry i powyżej dobrego charakteryzował 22 jcwp, umiarkowany odnotowano dla
18 jcwp, zaś słaby dla 7 jcwp. Na żadnej przebadanej i ocenionej jcwp nie stwierdzono
zarówno bardzo dobrego jak i złego stanu/potencjału ekologicznego (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.
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Rys. 2. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych
w latach 2010-2012
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Rys. 3. Ocena potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim
badanych w latach 2010-2012

Rys. 4. Stan i potencjał ekologiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych
w latach 2010-2012 z uwzględnieniem oceny jcwp niemonitorowanych (z uwzględnieniem oceny jcwp
niemonitorowanych wykonanej przez IMGW PIB w Katowicach)

Stan chemiczny wód został oceniony w 18 jcwp, z czego 9 jcwp charakteryzował zły
stan chemiczny. Spowodowane to było przekroczeniami stężeń średniorocznych dla kadmu
oraz sumy wskaźników: benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren (rys. 5 i 6).
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Rys. 5. Ocena stanu chemicznego jcwp rzek w województwie lubuskim badanych w latach 2010-2012

Rys. 6. Stan chemiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych w latach
2010-2012 z uwzględnieniem oceny jcwp niemonitorowanych (z uwzględnieniem oceny jcwp
niemonitorowanych wykonanej przez IMGW PIB w Katowicach)

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 jcwp (Obrzyca od Ciekącej do ujścia wraz z jeziorem
Rudno). Ocena wykazała, że ta jcwp nie spełnia określonych wymogów, w szczególności dla
ogólnego węgla organiczny, nasycenia tlenem, mangan, azot Kjeldahla.. Pod kątem
przeznaczenia wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych oceniono 39 jcwp, z czego 8
spełniło określone wymogi. Pod kątem zagrożenia rzek eutrofizacją wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oceniono 104 ppk, z czego w 60
zostały spełnione określone wymogi.
Po uwzględnieniu spełnienia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych
wykonano ocenę stanu jednolitych części wód, która wykazała, że 2 jcwp charakteryzował
dobry stan (Zimny Potok od źródła do Kanału Łącza i Nysa Łużycka od Chwaliszówki do
Lubszy), 67 jcwp osiągnęło zły stan. W 35 jcwp ze względu na brak badań substancji
chemicznych, bądź brak badań biologicznych nie można było określić ogólnego stanu wód
(rys. 7 i 8).
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Rys. 7. Ocena stanu jednolitych części wód rzek w województwie lubskim badanych w latach 20102012 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 jcwp niemonitorowanych (z uwzględnieniem oceny jcwp niemonitorowanych
wykonanej przez IMGW PIB w Katowicach)

WIOŚ w Zielonej Górze w latach 2010-2012 prowadził badania 6 jednolitych części
wód rzecznych przepływających przez obszar powiatu świebodzińskiego: Pliszka od
Konotopu do ujścia, Paklica, Ołobok do Świebodki z jez. Niesłysz i Wilkowskim, Ołobok od
zal. Skąpe (z zalewem) do Odry, Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez.
Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim, Jabłonna. Ocena stanu jcwp została przedstawiona
w tabeli 2.

Tab. 2. Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze powiatu świebodzińskiego w latach
2010-2012

Nazwa punktu
pomiarowo kontrolnego

Rok badań
Kilometr rzeki

Naturalność jednolitej
części wód

Jabłonna ujście do
Odry (m.
Laskowo)

Gniła Obra odpływ jeziora
Wojnowskiego
Zachodniego
O-31

Pliszka - m.
Urad

Paklica - m.
Międzyrzecz

Ołobok powyżej
ujścia
Świebodki

2011

2011

2011

2011

2011

2012

0,3

0,5

19,5

2,3

0,9

2,7

Jabłonna

Gniła Obra do
wypływu z
jez.
Wojnowskiego
Zach. z jez.
Wojnowskim
Wsch. i jez.
Różańskim

Pliszka od
Nazwa badanej jednolitej
Konotopu do
części wód
ujścia

Typ abiotyczny

Ołobok ujście do
Odry
(most
drogowy
w rejonie
m.
Bródki)

Paklica

Ołobok ujście do
Ołobok do
Odry
Świebodki
(most
z jez.
drogowy
Niesłysz i
w rejonie
Wilkowskim
m.
Bródki)

24

25

17

19

17

17

silnie
zmieniona

naturalna

Silnie
zmieniona

silnie
zmieniona

naturalna

naturalna

Elementy i wskaźniki jakości wód
Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)
Makrofity (makrofitowy
indeks rzeczny MIR)
Makrobezkręgowce
bentosowe (indeks MMI)
Ichtiofauna
Klasa elementów
biologicznych
Klasa elementów
hydromorfologicznych
Temperatura wody (°C)
Zawiesiny ogólne (mg/l)
Tlen rozpuszczony (mg
O2/l)
BZT5 (mg O2/l)
ChZT-Mn (mg O2/l)
OWO (mg/l)
Przewodność w 20°C
(μS/cm)
Substancje rozpuszczone
(mg/l)
Siarczany (mg SO4/l)
Chlorki (mg Cl/l)
Wapń (mg Ca/l)
Magnez (mg Mg/l)
Twardość ogólna
(mg CaCO3/l)
Odczyn pH
Zasadowość ogólna
(mg CaCO3/l)

0,66
36,2

0,58

0,57

0,58

0,64

33,5

0,501
0,7

0,63

III

III

II

I

II

I

I

I

I

I

I

I

11,9
5,4

10,4

9,9

10,8

10,9

17,5

9,8

9,9

9,1

8,2

8,1

9,5

1,6
5,4
10,7

3

2,3

3,2

3,4

5,7

16,5

8,5

6,7

8,2

12,7

342

469

348

353

554

496

250

321

188

164

398

368

191

252

178

188

298

245

7,3-8,3

7,9-8,4

7,2-7,7

7,2-7,8

7,4-8,2

7,5-8,3

33,7
12,2
75,3
4,7

156

Azot amonowy (mg/l)
Azot Kjeldahla (mg N/l)
Azot azotanowy (mg/l)
Azot ogólny (mg/l)
Fosforany (mg PO4/l)
Fosfor ogólny (mg P/l)
Klasa elementów
fizykochemicznych
Klasa elementów
fizykochemicznych specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne
STAN/POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
STAN CHEMICZNY

0,05
0,4
0,2
0,6
0,19
0,14

0,13
0,9
0,4
1,3
0,12
0,15

0,15
1,15
0,22
1,37
0,13
0,09

0,18
0,98
0,18
1,17
0,22
0,15

0,24
0,84
1,07
1,93
0,52
0,24

0,19
1,95
0,26
2,23
0,05
0,24

II

PSD

II

II

PSD

II

DOBRY

DOBRY

UMIARKOWANY

DOBRY

TAK

TAK

NIE

TAK

II

UMIARKO- UMIARKOWANY
WANY
DOBRY

OCENA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ DLA
OBSZARÓW
CHRONIONYCH

NIE

NIE

STAN

ZŁY

ZŁY

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
III
III
umiarkowany
stan / potencjał słaby
IV
IV
stan / potencjał zły
V
V
Stan/potencjał ekologiczny (elementy
fizykochemiczne)
stan bardzo dobry / potencjał
I
I
maksymalny
stan / potencjał dobry
II
II
poniżej stanu / potencjału
PSD
PPD
dobrego

stan chemiczny

DOBRY
PSD_sr
PSD_max
PSD

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

DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły

1.2. Jeziora
Województwo lubuskie należy do województw o znacznej liczbie jezior. Jeziorność
obszaru wynosi 2-3%, jest to wartość ponadprzeciętna dla obszaru Polski. Największą
jeziornością charakteryzuje się północna i środkowa część Pojezierza Lubuskiego, jeziora
występują tu 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 <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 głębokości.
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 jakości
ich wód.
W 2013 r. nie prowadzono badań jezior na obszarze powiatu świebodzińskiego.
Obecnie ocena jakości jezior badanych w 2013 r. na obszarze województwa lubuskiego
jest na etapie weryfikacji i po jej zakończeniu zostanie udostępniona na stronie
internetowej WIOŚ.
W 2013 r. dokonano 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. Weryfikacja wstępnej oceny wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 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 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.

Na obszarze powiatu świebodzińskiego w wyżej wymienionym okresie
przeprowadzono badania oraz wykonano ocenę klasyfikacji dla 6 jezior: Lubinieckiego,
Niesłysz, Wilkowskiego i Paklicko Wielkie, badanych w 2011 r. oraz Łagowskiego
i Trześniowskiego, badanych w 2012 r. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że
stan ekologiczny bardzo dobry osiągnęło 1 jezioro, stan dobry 3 jeziora, stan umiarkowany
1 jezioro, stan zły 1 jezioro. Wśród wskaźników biologicznych najczęściej występujące
wartości poniżej stanu dobrego odnotowano dla chlorofilu „a”, natomiast wśród wskaźników
fizykochemicznych wartości te dotyczyły głównie warunków tlenowych (tab. 3.).
Na rysunkach 5-8 zestawiono średnioroczne wartości wybranych wskaźników
z wielolecia (2003-2012) badanych w jeziorach na obszarze powiatu świebodzińskiego.

Tab. 3. Wyniki klasyfikacji jezior badanych na obszarze powiatu świebodzińskiego w latach 2011-2012

Azot ogólny
mg N/l

Fosfor ogólny
mg P/l

Nasycenie
hypolimnionu tlenem
%

Tlen nad dnem
mg O2/l

Specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne
i niesyntetyczne

Chlorofil ''a''
μg/l

Fitoplankton
PMPL

Makrofity
ESMI

Lubinieckie
(Poznańskie)

3b

O

538

0,7

3,13

0,319

-

0,0

-

124,6

-

-

10038

Niesłysz
(Niesulickie)

2a

D/O

283

2,9

0,99

0,048

0,0

-

dobry

9,5

1,11

0,815

2011

10039

Wilkowskie

2a

D/O

229

3,8

0,76

0,042

0,0

-

dobry

2,6

0,00

2011

10374

Paklicko Wielkie

3a

O

414

1,2

1,16

0,076

0,0

-

-

18,9

2012

10066

Trześniowskie
(Ciecz)

2a

D/O

347

4,5

0,68

0,034

35,6

-

dobry

2012

10067

Łagowskie

3a

D/O

349

3,2

0,74

0,034

4,4

-

dobry

Kod
JCW

2011

10033

2011

Nazwa jeziora

D- diagnostyczny
O- operacyjny

Ichtiofauna
LFI+

Typ
monitoringu

Rok
badań

Fitobentos
IOJ

Typ
abiotyczny

Przezroczystość
m

Wskaźniki biologiczne

Przewodność w 20 °C
μS/cm

Wskaźniki fizykochemiczne

Stan
ekologiczny

Stan
chemiczny

Stan
JCW

0,59

0,27

zły

-

zły

0,75

0,92

dobry

-

brak
oceny

0,721

0,74

1,00

bardzo dobry

-

brak
oceny

-

-

0,79

-

umiarkowany

-

zły

10,3

0,97

0,568

0,774

-

dobry

poniżej
dobrego

zły

14,8

1,13

0,707

0,752

-

dobry

poniżej
dobrego

zły

Rys. 5. Średnioroczne wartości stężenia azotu ogólnego [mg N/l] w jeziorach na obszarze powiatu
świebodzińskiego w latach 2003-2012

Rys. 6. Średnioroczne wartości stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] w jeziorach na obszarze powiatu
świebodzińskiego w latach 2003-2012
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Rys. 7. Średnioroczne wartości przezroczystości [m] w jeziorach na obszarze powiatu
świebodzińskiego w latach 2003-2012

Rys. 8. Średnioroczne wartości stężenia chlorofilu „a” [µg/l] w jeziorach na obszarze powiatu
świebodzińskiego w latach 2003-2012
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2. Wody podziemne
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowią około 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 świebodzińskiego znajdują się dwa Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych (GZWP). Największą powierzchnię zajmuje zbiornik: Dolina kopalna
Wielkopolska – 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 (JCWPd) o numerach: 59, 60, 61 oraz 66.
W województwie lubuskim przeprowadzono w roku 2013 badania w ramach
monitoringu operacyjnego w sieci krajowej. Celem monitoringu operacyjnego jest ustalenie
stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) uznanych za
zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz w celu ustalenia
obecności znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych stężenia zanieczyszczeń
spowodowanych działalnością człowieka.
Sieć monitoringu krajowego na terenie woj. lubuskiego obejmowała 22 punkty
pomiarowe na obszarze 6 powiatów: żarskiego – 5 punktów, krośnieńskiego – 5 punktów,
słubickiego – 5 punktów, sulęcińskiego – 2 punkty, strzelecko-drezdeneckiego – 3 punkty
i gorzowskiego – 1 punkt, oraz na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski – 1 punkt.
Wody w większości punktów zakwalifikowano do III klasy – wody zadowalającej jakości
(rys. 9.).

Rys. 9. Udział procentowy poszczególnych klas czystości wód podziemnych badanych w 2013 roku na
terenie województwa lubuskiego
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Ostatnie badania wód podziemnych w ramach monitoringu krajowego w granicach
powiatu świebodzińskiego przeprowadzono w 2012 w roku w 3 punktach pomiarowych
(m. Świebodzin – 2 punkty, m. Jeziory – 1 punkt) w ramach monitoringu diagnostycznego.
Wody podziemne zlokalizowane w punktach na obszarze m. Świebodzin zakwalifikowano do
wód o zadowalającej jakości – klasa III, natomiast w punkcie zlokalizowanym na obszarze
m. Jeziory 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 świebodzińskiego
w 2012 r.
Identyfikator
UE

Miejscowość

Klasa jakości
wody
w punkcie

PL02G060_003
PL02G060_002
PL02G060_001

Świebodzin
Świebodzin
Jeziory

III
III
IV

Wskaźniki
w granicach
stężeń III klasy
jakości
Ca, Fe
O2, Fe
O2, Ca, Fe

Wskaźniki
w granicach
stężeń IV klasy
jakości
-

Wskaźniki
w granicach
stężeń V klasy
jakości
Mn

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 2014 r.
kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została
opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza
przeprowadzonych w 2013 r. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest
uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref
województwa lubuskiego (ryc. 10, 11). Ocena za rok 2013 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. z 2012 r. poz. 914)
województwo lubuskie stanowią 3 strefy:
 m. Gorzów Wlkp.,
 m. Zielona Góra,
 strefa lubuska.
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Ryc. 10. 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 świebodzińskiego zaliczany jest do
strefy lubuskiej.

Ryc. 11. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń ozonu, dwutlenku siarki oraz tlenków
azotu z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin.
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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, Sulęcinie oraz Żarach. 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. z
2012 r., poz. 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 2013 r. - przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony
zdrowia – wykazała, iż we wszystkich strefach wystąpiły przekroczenia.
W strefie miasto Gorzów Wlkp. stwierdzono występowanie w ciągu roku
ponadnormatywnej ilości przekroczeń dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu
zawieszonego PM10 oraz średniorocznej wartości docelowej dla benzo(a)pirenu zawartego
w pyle zawieszonym PM10.
W strefie miasto Zielona Góra stwierdzono przekroczenie wartości docelowej stężenia
średniorocznego benzo(a)pirenu i arsenu zawartych w pyle zawieszonym PM10. Ponadto
stwierdzono przekroczenie poziomu celu długoterminowego, określonego w odniesieniu do
stężenia ozonu (8 godz. średnia krocząca).
W strefie lubuskiej, w 2013 r., stwierdzono występowanie przekroczeń wartości
normatywnych w Żarach, we Wschowie oraz Sulęcinie. W miejscowości Żary odnotowano w
ciągu roku ponadnormatywną ilości przekroczeń dopuszczalnego średniodobowego stężenia
pyłu zawieszonego PM10, przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego
benzo(a)pirenu i arsenu w pyle zawieszonym PM10. W miejscowości Wschowa wystąpiło
przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu i arsenu w pyle
zawieszonym PM10. W miejscowości Sulecin przekroczona została wartość docelowa
stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Ponadto na obszarze strefy lubuskiej, stwierdzono przekroczenie poziomu celu
długoterminowego, określonego w odniesieniu do stężenia ozonu (8-godz. średnia krocząca).
Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu w powietrzu, zgodnie
z ustawą Prawo ochrony środowiska winno być jednym z celów wojewódzkiego programu
ochrony środowiska.
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.
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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.
W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2013 r. na
obszarze strefy lubuskiej, dokonanej pod kątem ochrony roślin stwierdzono stężenia ozonu
(wskaźnika AOT40) przekraczające poziom celu długoterminowego, którego termin
osiągnięcia wyznaczono na 2020 rok.
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 2014 zatwierdzony został przez Zarząd Województwa Lubuskiego „Program
ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” na podstawie wyników oceny poziomów substancji w
powietrzu i klasyfikacji stref określonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze. Z analiz udziału poszczególnych źródeł emisji w stężeniach
ponadnormatywnych dla pyłu PM10 oraz stężeniach benzo(a)pirenu w pyle wynika
konieczność redukcji ich emisji z obszarów przekroczeń stężeń docelowych i dopuszczalnych.
W analizach dla roku prognozy 2020 wzięto pod uwagę działania związane głównie
z redukcją emisji powierzchniowej w zakresie zmiany sposobu ogrzewania w zabudowie
jednorodzinnej i wielorodzinnej ze spalania paliw stałych głównie węgla kamiennego, na
paliwa gazowe oraz sieć ciepłowniczą tam gdzie jest to technologicznie i organizacyjnie
możliwe. Dodatkowo, jako działanie wpływające również w znacznym stopniu na
ograniczenie emisji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, zaproponowano
prowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych w budynkach charakteryzujących się
najwyższą energochłonnością. Natomiast przewidywane działania naprawcze pozwalające
zredukować na obszarach występowania stężenia arsenu w pyle, to monitorowanie wielkości
jego stężeń oraz podjęcie współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie
ograniczenia emisji ze źródeł punktowych zlokalizowanych poza strefą lubuską, przede
wszystkim w powiecie głogowskim.
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 (w tym 10 na obszarze woj.
lubuskiego) 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 4,23-7,83. 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 ubiegłym nastąpił wzrost
rocznego obciążenia o 23,7%.

21

W tabeli 5 zamieszczono szczegółowe informacje odnośnie obciążenia
powierzchniowego substancjami deponowanymi z opadów atmosferycznych na terenie
powiatu świebodzińskiego w 2012 roku.
Tab. 5. Obciążenie powierzchniowe powiatu świebodzińskiego substancjami wzniesionymi przez
opady atmosferyczne w 2012 roku (ładunki jednostkowe w kg/ha*rok i ładunki całkowite
w tonach/rok)
Wskaźnik
Siarczany
Chlorki
Azotyny+azotany
Azot amonowy
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Sód
Potas
Wapń
Magnez
Cynk
Miedź
Żelazo
Ołów
Kadm
Nikiel
Chrom
Magnez
Jon wodorowy

Ładunek jednostkowy

Ładunek całkowity

[kg/ha*rok]

[tony/rok]

12,99
6,47
3,26
5,56
12,73
0,286
3,25
2,20
5,17
0,76
0,357
0,0460
0,194
0,0157
0,00312
0,0049
0,0030
0,0330
0,0310

1217
606
305
521
1192
26,8
304
206
484
71
33,4
4,3
18,2
1,47
0,292
0,46
0,281
3,09
2,90

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
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ostatnich latach nie
prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego w powiecie świebodzińskim.
Szczegółowe opracowanie wraz z wynikami badań monitoringu hałasu
komunikacyjnego na terenie województwa lubuskiego w 2013 r., zostanie zamieszczone na
stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl.
5. Pola elektromagnetyczne
W 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nie
prowadził badań poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) na terenie powiatu
świebodzińskiego. Ostatnie badania na terenie powiatu miały miejsce w 2012,
w Świebodzinie, Zbąszynku, Gościkowie oraz Jemiołowie. Dokładne wyniki badań dla
wymienionych terenów były prezentowane w ostatniej informacji „Stan środowiska w
powiecie świebodzińskim w 2012 r.” oraz są dostępne na stronie internetowej WIOŚ
w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl. Badania poziomów pól elektromagnetycznych
prowadzone są w cyklach trzyletnich, w związku z czym dla ww. miejscowości planuje się
przeprowadzenie kolejnych badań w 2015 roku.
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II.

Źródła
zanieczyszczeń
środowiska
na
terenie
świebodzińskiego w świetle działalności kontrolnej WIOŚ

powiatu

1. Informacje ogólne
Wg stanu na dzień 31.12.2012 r. 1), na terenie powiatu świebodzińskiego prowadziło
działalność ogółem 5517 podmiotów gospodarczych, w tym:
 222 podmiotów - w branżach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 652 podmiotów - w branży przemysłowej,
 566 podmiotów - w budownictwie,
 1266 podmiotów - w branżach: handel i naprawa pojazdów samochodowych,
 327 podmiotów - w transporcie i gospodarce magazynowej,
 240 podmiotów - w branży zakwaterowanie i gastronomia,
 83 podmioty - informacja i komunikacja,
 625 podmiotów - w obsłudze rynku nieruchomości,
 264 podmioty - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
2. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w powiecie świebodzińskim
Tab. 6. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w powiecie świebodzińskim
dane za 2013 r.
Lp.
Nazwa zakładu
Stwierdzone nieprawidłowości
Podjęte działania –
– rodzaj naruszenia
zastosowane sankcje

1.

PIOTR SZELĄG ROB-CAR,
Zagórze 9

2.

3.

4.

5.

Obiekty gospodarstwa
rolnego
na działce 216/9 w
Żelechowie
Pani Elżbieta Pietrasik
ul. Mickiewicza 29
66-200 Świebodzin
POLCOPPER SP. Z O.O.
Przysieka Polska,
ul. Przemysłowa 16
64-030 Śmigiel
Skup
ul. Poznańska 30A
66-200 Świebodzin
Skup Złomu „Rejmar”
Mariusz Rejman
ul. Poznańska 16
66-200 Świebodzin
"Montaż i Naprawa Urządzeń
Chłodniczych" Piotr Uziałko,
os. Łużyckie 47/6, 66-200

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.



Przesłano
odpowiedź do
Starostwa
Powiatowego w
Świebodzinie.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Brak odpowiedzi na
zarządzenie pokontrolne.



Pouczenie.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.

1

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


6.
GetCash Piotr Śliwiński
Sklep „Żabka” nr Z 3375
pl. Wolności 1/1a
66-200 Świebodzin
7.

8.

Gospodarstwo Pani Elżbiety
Pietrasik
zlokalizowane na działce nr
216/9
w m. Żelechów
POWIATOWY OŚRODEK
REHABILITACYJNOWYPOCZYNKOWY
"PAŁAC" W PRZEŁAZACH
SP Z O O
Przełazy 20
66-218 Lubrza

 Przekroczenia
dopuszczalnego poziomu
hałasu w porze nocnej.


 Nie stwierdzono.

 Nie wykonanie raz w roku
pomiaru poziomu

zwierciadła wody w studni.


9.
BRACIA URBANOWICZ
S.C.
Sławomir Urbanowicz,
Andrzej Urbanowicz
ul. Związkowa 4
66-200 Świebodzin

10.

12.

13.

14.

LUBUSKIE ZAKŁADY
DROBIARSKIE ELDROB
S.A.
Ul. Poznańska 56
66-200 Świebodzin
PHU „SKÓREK”
Michał Skóra
Mostki 42
66-218 Lubrza
KLIMATECHNIK
LEŚNIEWSKI NAWROCKI
BAN SPÓŁKA JAWNA
ul. Świerczewskiego 40A
66-200 Świebodzin
GetCash Piotr Śliwiński
Sklep „Żabka” nr Z 3375
pl. Wolności 1/1a

 Nie stwierdzono.



 Przekroczenie
dopuszczalnej ilości
wytworzonych odpadów 15 
01 01 Opakowania z
papieru i tektury.

 Nie stwierdzono.

 Nie stwierdzono.
 Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu
hałasu przenikającego do

Wniosek do
Starostwa
Powiatowego w
Świebodzinie o
wydanie decyzji o
dopuszczalnym
poziomie hałasu w
środowisku.
Przesłano
odpowiedź do
Starostwa
Powiatowego w
Świebodzinie.

Pouczenie.

Przesłano skargę
do Powiatowej
Stacji Sanitarnoepidemiologicznej
w zakresie ochrony
zdrowia ludzi.
Przesłano
odpowiedź do
Urzędu Miejskiego
w Świebodzinie.

Pouczenie.
Przesłano
odpowiedź do
Urzędu Gminy
Lubrza.



Nie podjęto.



Wymierzono karę
biegnącą.
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66-200 Świebodzin
15.

16.
17.

EDMORS” PARTNER
GROUP Edward Mróź
ul. Wojska Polskiego 13
66-210 Zbąszynek
Keiper Polska Sp. z o.o.
Świerczewskiego 78
66-200 Świebodzin
Ferma Lisów Ryszard
Walkowiak
Szczaniec 81
66-225 Szczaniec

środowiska określonego w
decyzji Starosty
Świebodzińskiego.
 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.




Mandat karny.
Wniosek o
uchylenie decyzji
zezwalającej na
prowadzenie
działalności
polegającej na
opróżnianiu
zbiorników
bezodpływowych
i transporcie
nieczystości
ciekłych.



Nie podjęto.

18.

19.

GOLPOL Paulina Gołek
Wojska Polskiego 24/1
66-210 Zbąszynek

 Wykorzystanie ścieków w
sposób niezgodny z ustawą
Prawo wodne.

Stacja Paliw nr 67 Bliska w
Świebodzinie, ul.
Piłsudskiego 67, 66-200
Świebodzin

 Nie stwierdzono.

Nowy Szpital w
Świebodzinie
Młyńska 6
Świebodzin

 Nierzetelne i nieterminowe
sporządzenie zbiorczego
zestawienia
danych o rodzajach i
ilościach odpadów, o
sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i

urządzeniach służących do
odzysku i unieszkodliwiana
odpadów za rok 2012.
 Brak rejestracji w bazie
prowadzonej przez
Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania
Emisjami.

Decyzja
administracyjna.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Prowadzący nawożenie pól



Mandat 500 zł

20.

21.
22.

Ferma Trzody Chlewnej w
Niedźwiadach
Ireneusz Kaminiarz
Ferma Trzody Chlewnej w
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Niedźwiadach
Ireneusz Kaminiarz



23.
ZOOTEX Lech Janek,
Stanisława Żaguń-Makowska
Spółka Jawna
Chociule 11a
66-200 Świebodzin



24.

"REMIX" Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 36
66-200 Świebodzin

25.
PP-H GORZELNIA
Dąbrówka Wlkp.
Kazimierz Witwicki
ul. Poznańska 7
66-210 Zbąszynek
26.
27.



Działka nr 51 obręb Ługów
(gmina Świebodzin)





nie dokonał, w terminie
określonym w
Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 16 kwietnia 2008 r. w
sprawie szczegółowego
sposobu stosowania
nawozów oraz prowadzenia
szkoleń z zakresu ich
stosowania (Dz. U. z 2008r,
poz. 479, nr 80 z późn. zm.)
przykrycia i wymieszania z
glebą nawozów
naturalnych.
Nie prowadzono pełnej
ewidencji odpadów,
Nie przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego w
Zielonej Górze zbiorczego
zestawienia danych o
rodzajach i ilości
wytworzonych odpadów
(za 2011 r.).
Nie wszystkie odpady
powstające w związku z
prowadzoną działalnością
gromadzone są
selektywnie,
Pojemniki z odpadami
niebezpiecznymi (olej
odpadowy) ustawione na
zewnątrz budynku nie były
odpowiednio
zabezpieczone przed
ewentualnym
przedostaniem się odpadu
do gruntu.
Nieterminowo przekazano
Marszałkowi Województwa
Lubuskiego zbiorcze
zestawienie danych
o rodzajach i ilości
wytworzonych w 2012 r.
odpadów

 Zanieczyszczenie niecki
odpadami.

Teren „świebodzińskich łąk” -  Brak należytego
obręb cieku Świebodzińska
utrzymania porządku i
Struga w Świebodzinie
melioracji na terenie

 Zarządzenie
pokontrolne.



Zarządzenie
pokontrolne.



Zarządzenie
pokontrolne.



Decyzja
administracyjna.



Przekazano sprawę
według
kompetencji.
Przekazano sprawę
według
kompetencji.
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świebodzińskich łąk
28.

"Rzeźnictwo Zyguła
Zbaszynek" Sp. z o.o. Sp. k.
Czarna Droga 9
66-210 Zbąszynek

29.
AMP Sp. z o.o.
66-200 Chociule 36D
30.

Auto Elektronika Tomasz
Doering
Żymierskiego 11
66-200 Świebodzin

33.

 Brak uregulowanej strony
formalno-prawnej w
zakresie emisji gazów i
pyłów do powierza
 Brak ewidencji
wytwarzanych odpadów
 Brak podpisanej umowy na
wywóz nieczystości
płynnych
 Nie naliczanie opłat z
tytułu gospodarczego
korzystania ze środowiska
 Nieprawidłowy sposób
magazynowania olejów
opadowych
 Nieprawidłowe
postępowanie z odpadami



Nie podjęto.




Pouczenie.
Zarządzenie
pokontrolne.




Mandat karny.
Zarządzenie
pokontrolne.




Pouczenie.
Zarządzenie
pokontrolne.

Euro - Centrum Sp. z o.o.
Łęgowska 8
66-200 Świebodzin

 Nie naliczanie opłat z
tytułu gospodarczego
korzystania ze środowiska
za wprowadzanie gazów i
pyłów do powietrza w
związku z eksploatacja
lakierni.
 Brak uregulowanej strony
formalno-prawnej w
zakresie emisji gazów i
pyłów do powierza.
 Brak sprawozdania
dotyczącego emisji gazów
cieplarnianych i innych
substancji przesyłanego do
Krajowej bazy o emisjach
gazów cieplarnianych i
innych substancji.

Ośrodek Wypoczynkowy
"LEŚNIK"
Bolesława Chrobrego 10
66-220 Łagów Lubuski

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

P.P.H „POSTĘP” S.A.
ul. Strzelecka 1,
66-200 Świebodzin


 Nieprawidłowa ewidencja
wytwarzanych odpadów.

 Nieterminowe złożenie
Marszałkowi Województwa 

Pouczenie.
Zarządzenie
pokontrolne.
Decyzja

31.

32.

 Nie stwierdzono.
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34.

Lubuskie Fabryki Mebli S.A.
ul. Wojska Polskiego 2
66-200 Świebodzin

zbiorczego zestawienia
danych o ilości
wytworzonych odpadów
oraz o zakresie korzystania
ze środowiska.
 Niezłożenie raportu do
KOBIZE.
 Wytworzenie większej
ilości niektórych odpadów
niż określone oraz odpadów
innego rodzaju niż

określone w pozwoleniu

Starosty Świebodzińskiego
na wytwarzanie odpadów.

administracyjna.

Pouczenie.
Zarządzenie
pokontrolne.

 Niesporządzenie raportu do
KOBIZE.
 Wytworzenie większej
ilości niektórych odpadów
niż określono w
pozwoleniu Starosty
Świebodzińskiego na
wytwarzanie odpadów.

35.

EURO-BOX Sp. z o.o.
66-200 Ługów 36

 Nieprawidłowa ewidencja
odpadu –
zanieczyszczonego
czyściwa (brak kart
ewidencji odpadu).




Pouczenie.
Zarządzenie
pokontrolne.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Na stronie internetowej
urzędu nie umieszczono
wszystkich obowiązkowych

informacji.
 Nie osiągnięto
wymaganego poziomu

Nie podjęto.

 Nieselektywne
gromadzenie części
odpadów.
36.

37.
38.

Ośrodek Wypoczynkowy
„DZIERŻONIÓW”
ul. Świebodzińska
66-218 Lubrza
Centrum Turystyczne
„ZACISZE”
66-200 Łagów
DALKIA Poznań S.A.
ul. Świerczewskiego 76
66-200 Świebodzin

39.
Gmina Łagów
ul. 1 Lutego 7
66-220 Łagów
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40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

Trans-Formacja
Marcin Wijatyk
MC Recycling Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 13/1, 66-200
Świebodzin - stacja
demontażu
wyeksploatowanych
pojazdów oraz zakład
przetwarzania zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego w
miejscowości Szczaniec
Zakład Surowców Wtórnych
„ODZYSK” Elżbieta
Tołłoczko,
ul. Poznańska 14, 66-200
Świebodzin – punkt zbiórki
pojazdów.
XMOT.PL Sobkowiak Marek,
Sobkowiak Wojciech,
Smardzewo 96, 66-225
Szczaniec – stacja demontażu
pojazdów wycofanych z
eksploatacji
ecomotto Sp. z o. o.,
Radoszyn 37 a, 66-213 Skąpe
– stacja demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
Polkomtel Sp. z o. o. BT
30681
Toporów dz. nr 355/2
66-620 Łagów
Polkomtel Sp. z o. o. BT
30527
dz. nr 46/1

recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i
rozbiórkowych – 30% za
2012 r.
 Nie osiągnięto
wymaganego poziomu
ograniczenia masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do
składowania – 75% za 2012
r.
 Firma nie naliczała opłat za

korzystanie ze środowiska.

Pouczenie.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.
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47.

48.

49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.

66-213 Ołobok Sulechowski
Polkomtel Sp. z o. o. BT
33066
ul. Świerczewskiego 78
66-200 Świebodzin
Polkomtel Sp. z o. o. BT
31669
Rosin 14, dz. 123/3
66-200 Świebodzin
Polkomtel Sp. z o. o. BT
31019
Smardzewo dz. nr 18/1
66-225 Smardzew
Digicos-Erpol Sp. z o.o.
Stacja Szczaniec
66-225 Szczaniec
Polkomtel Sp. z o. o. BT
33534
Jemiołów dz. nr 314/2
66-200 Łagów
EmiTel Sp. z o. o. RTCN
Zielona Góra / Jemiołów
66-200 Łagów
EmiTel Sp. z o. o. RTCN
BT33108 Gościkowo
66-200 Świebodzin
Digicos-Erpol Sp. z o.o.
Stacja Lubrza
66-218 Lubrza
Polkomtel Sp. z o. o. BT
32329
66-218 Lubrza

56.

WEXPOOL SP. Z O.O.,
Poznańska 14, 66-210
Zbąszynek

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.

 Nie stwierdzono.



Nie podjęto.


 Eksploatacja instalacji do
podsuszania paliwa
alternatywnego bez

wymaganego pozwolenia
na emisję gazów i pyłów do 
powietrza.

Mandat karny w
wysokości 500 zł.

 Postępowanie z odpadami o 
kodzie 19 12 09 oraz
19 05 03 niezgodnie
z posiadaną decyzją –
pozwolenia na wytwarzanie
odpadów.

Wystąpienie do
Powiatowego
Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego w
Świebodzinie.

Pouczenie.
Zarządzenie
pokontrolne.
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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. Brak
kompleksowych rozwiązań oczyszczania ścieków dotyczy głównie obszarów wiejskich.
Według danych opublikowanych przez GUS, na koniec 2012 r. długość sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego (bez przyłączy
prowadzących do budynków mieszkalnych) wynosiła odpowiednio: 6658,7 km i 3191,6 km.
W powiecie świebodzińskim długość sieci wodociągowej wynosiła 288,2 (na koniec 2011 r.:
282,4 km), natomiast długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 377,6 km (na koniec 2011 r.: 314,3
km).
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Rys. 12. Odsetek korzystających z instalacji wod-kan. w latach 2002-2012 w odniesieniu do ogółu
ludności w powiecie świebodzińskim (źródło: GUS)

W 2012 roku ludność korzystająca z sieci wodociągowej stanowiła 86,8% ogółu
ludności zamieszkującej powiat świebodziński. Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej w miastach wynosił 98,6%, natomiast na wsiach 76%. W przypadku ludności
korzystającej z sieci kanalizacyjnej dysproporcja jest znacznie większa i wynosi odpowiednio
71,9% - miasta, 50% - wieś (rys. 1).
Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w powiecie świebodzińskim
w 2012 roku wynosił 84,1% ogółu ludności powiatu (na koniec 2011 roku 72,2%). Według
danych opublikowanych przez GUS najwyższym odsetkiem ludności korzystającej
z oczyszczalni ścieków legitymowały się miasta: Zbąszynek (100,0%) i Świebodzin (99,5%),
najniższym gmina Szczaniec 22,5%.
Taki stan 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
lubuskim (także w powiecie świebodzińskim) jest tzw. emisja niska związana ze stosowaniem
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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 - 1162 Mg/rok (w powiecie
świebodzińskim - 42 Mg/rok), a zanieczyszczeń gazowych: ogółem - 2054,2 tys. Mg/rok (w
powiecie świebodzińskim – 18,3 tys. Mg/rok), ogółem bez dwutlenku węgla – 24032 Mg/rok
(w powiecie świebodzińskim - 504 Mg/rok) w tym dwutlenku siarki - 2630 Mg/rok (w
powiecie świebodzińskim - 79 Mg/rok) (rys. 2).
Dodatkowym problemem wpływającym na jakość powietrza jest spalanie wszelkiego
rodzaju odpadów domowych, powodujące emisje silnie toksycznych zanieczyszczeń, jak np.
benzo(a)piren.
W miastach istotnym problemem są także zanieczyszczenia związane z komunikacją
samochodową. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera tu budowa obwodnic
i „wyprowadzenie” ruchu komunikacyjnego poza centra miast, celem ograniczenia
kumulowania się w nich zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł.

Rys. 13. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza w latach 1996-2012 przez zakłady
szczególnie uciążliwe w powiecie świebodzińskim (żródło: GUS)
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