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1. STAN CZYSTOŚCI RZEK 

 
Metoda oceny 

W związku z tym, że ocena stanu czystości wód powierzchniowych za rok 2013 zostanie 

przeprowadzona do końca czerwca 2014 r. (w chwili obecnej wyniki są wprowadzane i 

weryfikowane) ocena stanu czystości rzek tego opracowania obejmie rok 2012.  

Ocena rzek została przeprowadzona w oparciu o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz w oparciu 

o wytyczne opracowane przez GIOŚ. Rozporządzenie wymaga dokonania oceny elementów 

fizykochemicznych, biologicznych, hydromorfologicznych oraz stanu/potencjału ekologicznego, stanu 

chemicznego i stanu jakości wód.  

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy stan elementu biologicznego jakości wód jest 

umiarkowany (III klasa), słaby (IV klasa) lub zły (V klasa), wówczas nadaje się taki sam 

stan/potencjał ekologiczny wód. Natomiast, gdy stan wskaźnika biologicznego jakości wód jest bardzo 

dobry (I klasa) lub dobry (II klasa) w ocenie stanu/potencjału ekologicznego należy uwzględnić 

również stan wskaźników fizykochemicznych oraz wskaźników substancji szczególnie szkodliwych i 

priorytetowych. 

 Ocenę końcową stanu wód (stan dobry lub zły) przeprowadza się na podstawie oceny 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. W przypadku, gdy stan/potencjał ekologiczny 

jest umiarkowany, słaby lub zły, wówczas stan wód klasyfikuje się jako zły.  

Dodatkowo przeprowadza się ocenę stanu ekologicznego jednolitych części wód (jcw) 

występujących na obszarach chronionych. Są to obszary chronione będące: 

− jcw przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

picia,  

− obszary chronione przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym,  

− obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych, 

−  obszary chronione narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Stan ekologiczny wód powierzchniowych obejmuje cieki naturalne, zaś potencjał ekologiczny 

dotyczy wód sztucznych i silnie zmienionych. 

Do oceny stanu wód powierzchniowych wykorzystano wyniki monitoringu operacyjnego 

prowadzonego w 2012 roku zgodnie z Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska.  

Ocenę stanu czystości rzek na terenie powiatu słubickiego w 2012 r. wykonano na jcw o 

kodzie PLRW600024189689 – Racza Struga do dopł. z Czarnowa (Kanale Czerwonym) w ppk. 

PL02S0401_0686 w m. Czarnów. Tę jcw oceniono dodatkowo pod kątem obszarów chronionych 

przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów 

chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych. 
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Omówienie wyników oceny – PLRW600024189689 Racza Struga do dopł. z Czarnowa 

 

1. Elementy biologiczne – na podstawie badań fitobentosu (wskaźnik okrzemkowy) wody zaliczono 

do I klasy. 

2. Elementy hydromorfologiczne – tej silnie zmienionej JCW przypisano maksymalny potencjał 

ekologiczny – I klasa, ze względu na to, że zmiany hydromorfologiczne spowodowane są 

wahaniami przepływu wody i wezbraniami. 

3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – wszystkie badane parametry nie przekroczyły 

wartości dopuszczalnych dla klasy I, za wyjątkiem azotu Kjeldahla i ogólnego węgla 

organicznego, które przyjmowały wartości odpowiadające klasie II. 

4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – przyjmowały wartości dopuszczalne dla klasy I. 

5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – żaden z elementów chemicznych nie był badany. 

6. Racza Struga do dopł. z Czarnowa osiągnęła stan ekologiczny dobry i powyżej dobrego, jednak ze 

względu na niespełnienie wymogów dla obszaru chronionego (obszary ochrony gatunków ryb), 

ocenę stanu ekologicznego tej jcw obniżono do stanu umiarkowanego (ze względu na 

ponadnormatywne stężenia fosforu ogólnego wyrażonego w mg PO4/l), a tym samym stan jej wód 

określono jako zły.  

 

2. STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA 

Podstawy prawne 

Podstawę oceny jakości powietrza w Polsce stanowi poziom substancji w powietrzu. Jego 

wartości dla poszczególnych substancji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012.1031). Rozporządzenie 

podaje osobne normy jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę 

roślin. Dla niektórych zanieczyszczeń wyżej wymienione rozporządzenie dodatkowo podaje 

dopuszczalną częstość przekroczeń stężenia dopuszczalnego oraz margines tolerancji dla danego roku. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami co roku dokonuje się oceny poziomu stężeń, a następnie 

klasyfikację stref, oddzielnie dla dwóch grup kryteriów: 

− ustanowionych w celu ochrony zdrowia, 

− ustanowionych w celu ochrony roślin.  

Końcowym wynikiem klasyfikacji jest określenie jednej klasy dla strefy ze względu na 

ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin. 

Wyróżniamy trzy klasy: 

Klasa A – nie wymaga żadnych działań, 

Klasa B – wymagane działania: określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych, 

Klasa C – wymagane działania: określenie przyczyn przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu, działania na rzecz poprawy jakości powietrza (opracowanie programu 

ochrony powietrza – POP), uwzględnienie w wojewódzkim programie ochrony środowiska  

(w odniesieniu do przekroczeń poziomów celów długoterminowych). 
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Opis systemu oceny 

Powiat słubicki zalicza się do strefy lubuskiej 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). Ocenę jakości powietrza w tej strefie wykonuje się w oparciu o wyniki badań 

imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w rocznych seriach pomiarowych za pomocą 

kontenerowych stacji automatycznych i manualnych, będących pod nadzorem WIOŚ Zielona Góra i 

Delegatury w Gorzowie Wlkp. Pomiary w tej strefie przeprowadzono w Sulęcinie, Wschowie, Żarach 

i Smolarach Bytnickich.  

Najbliżej położonym obszarem objętym pomiarami o charakterze zbliżonym do obszaru 

słubickiego jest Sulęcin. Na automatycznej stacji monitoringu mierzone były następujące parametry 

zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, 

pył zawieszony PM10, metale (arsen, nikiel, kadm, ołów) i benzo(a)piren zawarty w pyle PM10 oraz 

parametry meteorologiczne. Wyniki uzyskane za pomocą tej stacji dostępne są on line na stronie 

internetowej WIOŚ.  

 

Wyniki  

Dwutlenek siarki 

Stężenie dwutlenku siarki utrzymywało się na niskim poziomie. Stężenie średnioroczne 

wyniosło 3,8 µg/m3. Dopuszczalny poziom stężeń (pod kątem ochrony zdrowia ludzi), zarówno  

24-godzinnych (125 µg/m3), jak i 1-godzinnych nie został przekroczony w ciągu roku. 

Tlenki azotu  

Stężenie średnioroczne NO2 także utrzymywało się na niskim poziomie. Stężenie 

średnioroczne wyniosło 9,6 µg/m3 (24% wartości dopuszczalnej). Dopuszczalny poziom stężeń 1-

godzinnych (200 µg/m3) nie został przekroczony w ciągu roku.  

Pył zawieszony PM 10 

Stężenie średnioroczne wyniosło 26,9 µg/m3, co stanowi 67,25% wartości dopuszczalnej. 

Maksymalne stężenie 24-godzinne odnotowano 25 stycznia 2013 r., wyniosło 123,8 µg/m3. 

Dopuszczalna częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24-godzinnych w roku 

kalendarzowym (35 razy) nie została przekroczona.  

Ozon 

 Na podstawie wyników badań stężenia ozonu zmierzonego w 2013 r. w strefie lubuskiej na 

terenie Sulęcina i w Smolarach Bytnickich stwierdzono, że stężenie docelowe ozonu w powietrzu ze 

względu na ochronę zdrowia nie zostało przekroczone. 

 Pomiary wykonane na stacji Smolary Bytnickie w latach 2011-2013 wykazały, że 

dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym (25 razy), będąca 

średnią z 3 lat nie została przekroczona.  

 W strefie lubuskiej przekroczony został natomiast poziom celu długoterminowego określony 

dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi na podstawie wyników ze stacji w Smolarach 

Bytnickich. W Sulęcinie poziom celu długoterminowego został dotrzymany. Należy dodać, że według 
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rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu termin dotrzymania docelowego poziomu ozonu w powietrzu ustalono na rok 

2010, a osiągnięcia poziomu celu długoterminowego w powietrzu na 2020 rok. 

Arsen 

 Stężenie średnioroczne wyniosło 1,38 ng/m3, co stanowi 23% wartości docelowej. Wyniki 

badań stężenia arsenu w pyle zawieszonym PM10 uzyskane w 2013 roku wskazują, że w strefie 

lubuskiej zostało przekroczone stężenie docelowe określone dla arsenu ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi tylko na obszarze miejscowości Wschowa.   

Kadm 

 Stężenie średnioroczne wyniosło 0,76 ng/m3, co stanowi 15,2% wartości docelowej. Wyniki 

badań stężenia kadmu w pyle zawieszonym PM10 uzyskane w 2013 roku wskazują, że stężenie 

docelowe określone dla kadmu ze względu na ochronę zdrowia ludzi w strefie lubuskiej nie zostało 

przekroczone.  

Nikiel 

 Stężenie średnioroczne wyniosło 4,23 ng/m3, co stanowi 21,15% wartości docelowej. Wyniki 

badań stężenia niklu w pyle zawieszonym PM10 uzyskane w 2013 roku wskazują, że stężenie 

docelowe określone dla niklu ze względu na ochronę zdrowia ludzi w strefie lubuskiej nie zostało 

przekroczone.  

Ołów 

 Stężenie średnioroczne wyniosło 0,03 µg/m3, co stanowi 6% wartości dopuszczalnej. Wyniki 

badań stężenia ołowiu w pyle zawieszonym PM10 uzyskane w 2013 roku wskazują, że stężenie 

dopuszczalne określone dla ołowiu ze względu na ochronę zdrowia ludzi w strefie lubuskiej nie 

zostało przekroczone.  

Benzo(a)piren 

 Stężenie średnioroczne wyniosło 3,62 ng/m3, co stanowi 362% wartości docelowej. Wyniki 

badań stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu uzyskane w 2013 roku, 

wskazują na przekroczenie poziomu docelowego. W strefie lubuskiej obszarami przekroczenia 

wartości docelowej i wskazanymi do programu ochrony powietrza są miejscowości Sulęcin, Żary i 

Wschowa.  

Pył PM2,5 

Badania pyłu zawieszonego PM2,5 wykonane na obszarze strefy lubuskiej w miejscowości 

Wschowa wykazały, że wartości dopuszczalne stężeń zostały zachowane.  

 
Tabela 1 
Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 
 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 
obszaru całej strefy Lp. 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP PM2,5 

Klasa 
ogólna 
strefy 

Działania 
wynikaj ące z 
klasyfikacji 

1 strefa 
lubuska 

PL0803 A A C A A A A C A A C A C POP 
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Podsumowanie 

W świetle występujących w 2013 r. stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze strefy 

lubuskiej i przeprowadzonej na tej podstawie klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia, strefa ta 

zostanie zaliczona do klasy C. Klasyfikacja ta potwierdza konieczność stosowania programów 

naprawczych zapisanych w opracowanym programie ochrony powietrza dla obszarów przekroczeń w 

tej strefie tj.: 

− dla Sulęcina ze względu na przekroczenie wartości docelowej dla benzo(a)pirenu, 

− dla Wschowy ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej dla pyłu zawieszonego PM10, 

wartości docelowej dla benzo(a)pirenu i arsenu.  

W zakresie stężenia ozonu (8 godz. średniej kroczącej) w powietrzu nie została przekroczona 

dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym (25 razy), będąca 

średnią z 3 lat. Stwierdzono natomiast, że stężenia ozonu przekraczają poziom celu 

długoterminowego. Dotrzymanie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu w powietrzu 

powinno być osiągnięte do 2020 roku. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, zadanie to 

stanowi jeden z celów wojewódzkiego programu ochrony środowiska. 

 
3. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  
 

Podstawy prawne: 

Ogólne zasady ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem 

niejonizującym regulowane są przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p. zm.). W myśl ustawy pola elektromagnetyczne są to pola elektryczne, 

magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Ochrona przed 

polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez 

utrzymanie poziomów tych pól poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. 

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elekromagnetyczne, które są 

przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, są obowiązani do wykonania 

pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania oraz 

każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji. 

 Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania  

i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych są określone  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 

Nr 192, poz. 1883 z 2003 r.), natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 

r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku określa sposób wyboru punktów pomiarowych, ich ilość na terenie województwa oraz 

sposób prezentacji wyników. 

Opis oceny 

W 2013 r. wykonano badania natężenia pól elektromagnetycznych w 45 punktach 

województwa lubuskiego. Na terenie powiatu słubickiego punkty monitoringu zlokalizowano  
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w miejscowościach: Słubice, Radachów i Kunowice. Pomiary wykonano szerokopasmowym 

miernikiem pola typu PMM 8053A, sondą EP 300 (dla częstotliwości 0,1 MHz – 3000 MHz). Pomiary 

wykonali pracownicy Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.  

W wyniku przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przekroczeń wartości 

dopuszczalnych. Zmierzone wielkości natężenia pola elektromagnetycznego przedstawia tabela.  

 
Tabela 2 
Wyniki pomiarów PEM wykonanych przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wlkp. w 2013 roku 
na terenie powiatu słubickiego 
 

Lp. Miejsce pomiaru Długość 
geograficzna 

Szerokość 
geograficzna 

Wynik 
pomiaru 

[V/m] 

% wartości 
dopuszczalnej 

1. Słubice, ul. Żeromskiego 6 14°33’48,20” 52°20’58,50” <0,29 <4,00% 

2. 
Radachów, dz. Nr 161/2, 

gm. Ośno Lubuskie 
14°54’42,10” 52°29’37,80” <0,29 <4,00% 

3. Kunowice, dz. Nr 224, 14°38’14,50” 52°20’34,50” 0,55 7,86% 

 
Na podstawie przedstawionych pomiarów można stwierdzić, że wartości natężenia pola 

elektromagnetycznego pozostają na terenie powiatu słubickiego na niskim poziomie. 

 

4. DZIAŁALNO ŚĆ KONTROLNA 
 

 W 2013 r. inspektorzy WIOŚ na terenie powiatu słubickiego zrealizowali 50 kontroli  

z wyjazdem w teren o charakterze planowym i pozaplanowym. W tabeli 3 przedstawiono syntetyczne 

informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli oraz podjęte działania pokontrolne.  

Ponadto przeprowadzono 17 kontroli dokumentacyjnych – bez wyjazdu w teren – opartych  

na analizie badań automonitoringowych oraz innych dokumentów będących w posiadaniu 

Inspektoratu. Dane przedstawiono w tabeli 4.  

Dodatkowo Inspektorat w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”, 

dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów w obszarze przygranicznym w punkcie kontroli 

drogowej (autostrada A2 – punkt poboru opłat Tarnawa), przeprowadził w marcu, czerwcu  

i październiku 2013 r. kontrole wspólnie ze Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspektoratem Transportu 

Drogowego oraz Policją. Kontrole dotyczyły oceny ładunków pod kątem spełniania kryteriów 

odpadów oraz ewentualna ich identyfikacja. W przypadku przemieszczeń legalnych przedstawiciele 

Inspekcji weryfikowali kompletność i prawidłowość dokumentacji towarzyszącej transportom 

odpadów. 
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Tabela 3 
Wykaz kontroli planowych i pozaplanowych z wyjazdem w teren w powiecie słubickim w 2013 r. 
 

Lp. Nazwa zakładu Charakter 
kontroli Cel kontroli Stwierdzone nieprawidłowości – rodzaj 

naruszenia 

Podjęte działania 
pokontrolne 

– zastosowane sankcje 

1. 

ZŁOMIX Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe Jarosław Miksa  
ul. Starkowska 11 Kowalów,  
69-110 Rzepin    

Pozaplanowa 
na wniosek 

Kontrola wszczęta na wniosek Marszałka 
Województwa Lubuskiego, z uwagi na prowadzone 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów z 
uwzględnieniem prowadzenia działalności w 
zakresie przetwarzania odpadów w związku z 
prowadzeniem stacji demontażu wyeksploatowanych 
pojazdów  

Brak 
 
 
 

 

Brak 

2. 

BMT Sp. z o. o.  
ul. Października 1 
69-113 Żabice 

Planowa  Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska 

Ewidencja odpadów prowadzona jest 
wyłącznie za pomocą kart przekazania 
odpadów, 
Nie przekazano do Marszałka Województwa 
Lubuskiego zbiorczego zestawienia danych  
o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach  
i urządzeniach służących do odzysku  
i unieszkodliwiania tych odpadów za 2012 r., 
Brak zbiorczych zestawień danych o zakresie 
korzystania ze środowiska 

Kara pieniężna 500 zł 
Zarządzenie pokontrolne 

3. 

Farm Equipment International Sp. z o. o. 
Karsko – Ferma norek  
Radachów 85  
69-200 Ośno Lubuskie 

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do 
wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych 

Brak  Brak 
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4. 

Iste Sp. z o. o. 
 ul. Wodociągowa 11 
69-220 Ośno Lubuskie 
 

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 
Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. 
 

Brak prowadzonej ewidencji wytwarzanych 
odpadów, 
Zakład nie złożył do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego zbiorczego zestawienia danych 
za 2012 r. o rodzajach i ilości odpadów 
wytwarzanych oraz sposobach 
gospodarowania nimi, 
Magazynowanie odpadów na terenie zakładu 
odbywa się z naruszeniem zasad określonych 
w art. 25 ustawy o odpadach – 
magazynowanie dużej ilości odpadów bez 
uzasadnionej konieczności. 

Zarządzenie pokontrolne 

5. 
 

"CONISTICS" Sp. z o. o.  
Osiedle Przemysłowe 24 
 69-100 Słubice 

Planowa  Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 
Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. 
 

Brak prowadzonej ewidencji wytwarzanych 
odpadów 
Zakład nie złożył do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego zbiorczego zestawienia danych 
za 2012 r. o rodzajach i ilości odpadów 
wytwarzanych oraz sposobach 
gospodarowania nimi. 
Zakład nie złożył marszałkowi województwa 
sprawozdania o wywiezionych za granicę 
opakowaniach przez eksportera lub 
dokonującego wewnątrzwspólnotowej 
dostawy produktów w opakowaniach 

Zarządzenie pokontrolne 
Kary pieniężne: 500 zł  
i 500 zł  
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6. 
 

Farm Equipment International Sp. z o. o. 
Karsko – Ferma norek  
Radachów 85 
 69-200 Ośno Lubuskie 

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do 
wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych 

Brak pozwolenia wodnoprawnego  
na wprowadzanie ścieków (wód opadowych  
i roztopowych zmieszanych z odciekami  
z odchodów norek) do ziemi z terenu części 
hodowlanej fermy norek w Radachowie. 
Zanieczyszczenie rowu ściekami; 
Brak przedkładania Marszałkowi 
Województwa Lubuskiego informacji  
o ilości odprowadzanych ścieków z 
pawilonów hodowlanych; 
Brak wnoszenia opłat podwyższonych za 
odprowadzanie ścieków bez pozwolenia 
wodno prawnego; 
Niezgodność w wykazywaniu danych  
w zakresie ilości pobieranej wody  
w sprawozdaniach i informacji o zakresie 
korzystania ze środowiska w stosunku  
do odczytów wodomierzy. 

Mandat 500 zł, 
Zarządzenie pokontrolne, 
Wystąpienie do RZGW w 
Poznaniu o stwierdzenie 
nieważności decyzji 

7. 
 

LATTERIA – TINIS Sp. z o. o.  
ul. Hanki Sawickiej 
69-110 Rzepin 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Brak Brak 

8. 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Ośnie Lubuskim – Oczyszczalnia 
ścieków w Ośnie Lubuskim –  
Bioblok WS-400 
ul. Okrzei 3-go Maja  
69-220 Ośno Lubuskie 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki  
do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. 

Brak właściwej eksploatacji urządzeń  
do oczyszczania ścieków (w dniu 05.11.2013 
r. w 1 z 4 osadników wtórnych, osad 
przedostawał się przelewami pilastymi  
do odpływu z osadnika wtórnego), 
przekroczenie warunków pozwolenia  
w zakresie ilości, jakości odprowadzanych 
ścieków i częstotliwości wykonywania analiz 
ścieków; 
Brak przekazywania wyników pomiarów 
Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp., 
Staroście Słubickiemu oraz Regionalnemu 
Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Pouczenie, 
Zarządzenie pokontrolne 

9. 
 

Shell Polska Sp. z o. o. Stacja Paliw 
Płynnych w Świecku (R4405) przy 
Terminalu Świecko 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Brak Brak 
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10. 
Foliarex Sp. z o. o.  
Osiedle Przemysłowe 22 
 69-100 Słubice 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Ograniczenie uciążliwości związanych z 
ponadnormatywną emisja hałasu 
pomiary hałasu 

Brak Brak 

11. 

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Ośnie Lubuskim – Oczyszczalnia 
ścieków w Ośnie Lubuskim – Bioblok 
Mu 200 
 ul. Kolejowa 5 
69-220 Ośno Lubuskie 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki  
do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych– 
postępowanie z komunalnymi osadami ściekowymi 

Naruszenie warunków pozwolenia 
wodnoprawnego w zakresie częstotliwości 
wykonywania badań, jakości 
odprowadzanych ścieków oraz utrzymania 
rowu, 
Brak przekazywania wyników pomiarów 
Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp., 
Staroście Słubickiemu oraz Regionalnemu 
Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Pouczenie 
Zarządzenie pokontrolne 

12. 

Zakład Handlowo-Usługowy 
AUTOMIX Krzysztof Wesoły –  
Stacja Demontażu Pojazdów, 
ul. Słubicka 5 
69-100 Golice 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Ocena przestrzegania wymagań o recyklingu 
pojazdów wycofanych 

Brak Brak 

13. 

ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o.  
ul. Słubicka 50 Kunowice 
69-100 Słubice 

Planowa  Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony 
środowiska przez prowadzących instalacje 
wymienionych w Traktacie Akcesyjnym,. 
Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. 

Brak Brak 

14. 

Ośrodek Wzornictwa Przemysłowego 
FORMCOM  
ul. Woj. Polskiego 68 
69-100 Słubice 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. Posiadacz odpadów składował odpady  
w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

Brak 

15. 
Pensjonat AFRODYTA SPA 
ul. Grunwaldzka 46 
69-220 Ośno Lubuskie 

Planowa  Ograniczenie uciążliwości związanych z 
ponadnormatywną emisja hałasu – pomiary hałasu 

Brak Brak 
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16. 

Gmina Ośno Lubuskie  
ul. Rynek 1 
69-220 Ośno Lubuskie 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do 
wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych– 
realizacja KPOŚK 

Wprowadzanie ścieków z oczyszczalni bez 
pozwolenia wodnoprawnego, 
Wysokie wskaźniki zanieczyszczeń w 
ściekach, zaniedbania eksploatacyjne 
oczyszczalni ścieków, 
Brak przedkładania Marszałkowi 
Województwa Lubuskiego informacji  
o zakresie korzystania ze środowiska za 
wprowadzanie ścieków z oczyszczalni 
ścieków w Radachowie i Smogórach  
oraz brak wnoszenia opłat podwyższonych  
za wprowadzanie ścieków bez pozwolenia 
wodno prawnego. 

Mandat 500 zł 
Zarządzenie pokontrolne 

17. 

Firma Faxim-Pol Recykling  
J. Mikołajczyk 
ul. Mickiewicza 71 B 
69-110 Rzepin 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Ocena przestrzegania wymagań o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Brak Brak 

18. 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
"Nowa Wieś" 
ul. Słoneczna 2 
69-100 Golice 

Planowa  Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez 
podmioty używające czynników chłodniczych oraz 
dokonujące obrotu nimi pod kątem zastępowania 
SZWO czynnikami z grupy F-gazów. 

Brak oznakowania urządzeń zawierających 
substancje kontrolowane, 
Dokonywanie kontroli szczelności urządzeń 
zawierających substancje kontrolowane 
szczelności w lutym 2011 r. bez świadectwa 
kwalifikacji. 

Mandat 200 zł 
Zarządzenie pokontrolne 
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19. 

Gmina Cybinka 
ul. Szkolna 5 
69-108 Cybinka 

Planowa  Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin 
w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. 

Brak utworzenia punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców gminy, 
W rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi nie osiągnięcie przez gminę 
Cybinka poziomu ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do 
składowania – 75% za 2012 r. 
Błędnie wyliczony poziom recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia 
frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła – 10% za 2012 r., zgodnie z tabelą nr 
1 w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania  
do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645),  
Nieterminowe przekazanie sprawozdania  
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2012 r.,  
Brak udostępnienia na stronie internetowej 
informacji o punktach selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 
zawierające: firmę, oznaczenie siedziby  
i adres albo imię, nazwisko i adres 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.  

Zarządzenie pokontrolne, 
Kara pieniężna 800 zł 

20. 
Andrzej Matejko MTrans 
ul. Kili ńskiego 75 
69-110 Rzepin 

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. Brak Brak 
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21. 

Gmina Słubice 
ul. Akademicka 1 
69-100 Słubice 

Planowa  Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin 
w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. 

W rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi wykazano niekompletne dane, 
oraz wykazano błędy w obliczeniach. W 
dziale II brak jest danych o odpadach z grupy 
15, 17 i 19. Błędnie wyliczono poziom 
recyklingu , przygotowania do ponownego 
użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do 
składowania, 
Brak utworzenia punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców gminy, 
Brak udostępnienia na stronie internetowej 
urzędu gminy informacji o punktach 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zawierające firmę, oznaczenie 
siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; oraz adresy punktów 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na terenie danej gminy, wraz 
ze wskazaniem godzin przyjmowania 
odpadów, 
Brak zawarcia umowy na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Zarządzenie pokontrolne 

22. 

Gospodarstwo Rolne  
Łukasz Dominik Tyszko 
Ferma Trzody Chlewnej w Sułowie 
69-110 Rzepin 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w 
zakresie emisji substancji do powietrza. 
Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Brak Brak 



16 
 

23. 

PW GEOMET Piotr Borowski –  
 ul. Białkowska 1 
69-108 Cybinka 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 

Przedsiębiorca nie korzysta z prawidłowego 
wzoru dokumentu na potrzeby ewidencji 
odpadów zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. Prowadzący zakład 
przetwarzania jest zobowiązany  
do wypełniania karty ewidencji zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 8 grudnia 
2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 
2010 r. Nr 249, poz. 1673). 

Zarządzenie pokontrolne 

24. 

AUTO-SERVIS BLACHARSTWO-
LAKIERNICTWO Ryszard Hop 
ul. Drzymały 9d 
69-100 Słubice 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. Brak prowadzonej ewidencji odpadów  
w postaci kart ewidencji odpadów, 
Zakład nie przedkłada Marszałkowi 
Województwa Lubuskiego informacji  
za korzystanie ze środowiska 

Zarządzenie pokontrolne 

25 

ZŁOMIX Przedsiębiorstwo  
Handlowo-Usługowe Jarosław Miksa 
 ul. Starkowska 11, Kowalów 
69-110 Rzepin  

Planowa 
wynikająca  
z planu 

Ocena przestrzegania wymagań o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 

Brak Brak 

26. 

Zakład Usług Komunalnych  
Cybinka Sp. z o. o. – oczyszczalnia 
ścieków w Cybince, 
ul. Słubicka 44 
69-108 Cybinka 

Planowa  Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki  
do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. 

Brak Brak 

27. 

AGRO PROVIMI Sp. z o. o. 
Bieganów 19 
69-108 Cybinka 

Planowa  Poprawa jakości danych dostarczanych przez 
prowadzących instalację w ramach Krajowego 
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. 
Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Brak Brak 

28. 
 

Skup i Sprzedaż złomu Zdzisław Lenard 
ul. Przecznica 6 
69-220 Ośno Lubuskie 

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Brak prowadzenia ilościowej i jakościowej 
ewidencji posiadanych odpadów, 
Magazynowanie odpadów na działkach  
o nr ewidencyjnych 757/1 i 757/2 w Ośnie 
Lubuskim przez okres dłuższy niż 3 lata 

Zarządzenie pokontrolne 
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29. 

Handel Metalami LECH 
Lech Cholewa 
ul. Wojska Polskiego 38 
69-108 Rąpice 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Zakład nierzetelnie prowadził ewidencję 
odpadów, nie podając pełnej informacji  
o gospodarowaniu odpadami powstałymi  
w wyniku demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji. W karcie ewidencji pojazdów 
wycofanych z eksploatacji za rok 2012 (nr 
karty 1/2011) nie uzupełniano rubryki nr 
karty przekazania odpadu, w kolumnie 
odpady przekazane innemu posiadaczowi. 

Zarządzenie pokontrolne 

30. 

Firma Faxim-Pol Recykling  
J. Mikołajczyk  
ul. Mickiewicza 71 B 
69-110 Rzepin 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Brak Brak 

31. 

Zakład Handlowo-Usługowy 
AUTOMIX Krzysztof Wesoły  
- Stacja Demontażu Pojazdów, 
ul. Słubicka 5, 69-100 Golice 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Zakład nie poinformował w wyznaczonym 
terminie (do 28.09.2012 r.) Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska o zakresie 
wykonania zarządzenia pokontrolnego z dnia 
13.09.2012 r., znak: DI.7023.48.2012.WJ., 
W 2012 r. w kontrolowanej stacji demontażu 
wytworzono odpady o kodach: 
13 07 01* – olej opałowy i olej napędowy, 
16 01 15 – płyny zapobiegające zamarzaniu 
inne niż wymienione w 16 01 14*, 
16 01 99 – inne nie wymienione odpady, 
z naruszeniem pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów. 

Pouczenie 
Zarządzenie pokontrolne 

32. 

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe 
SMOGÓRY Sp. z o. o. 
Smogóry 41 
69-220 Ośno Lubuskie  

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Wylewanie wywaru z gorzelni rolniczej  
w Smogórach na nieużytek rolniczy gminny 
sąsiadujący z torem kolejowym i rowem 
odpływowym do miejscowego strumyka, łączącego 
się z rzeką Postomią. 

Naruszenie warunków pozwolenia  
na wytwarzanie odpadów w zakresie wożenia 
wywaru na pole poza teren przedsiębiorstwa. 
 

Mandat 300 zł 
Zarządzenie pokontrolne 

33. 

Cargill Poland Sp. z o.o.  
ul. Wołoska 22 
02-675 Warszawa  
Oddział w Bieganowie 
Bieganów 2 
69-108 Bieganów 

Planowa  Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Naruszenie warunków pozwolenia 
zintegrowanego w 2012 r. pod względem 
ilości ścieków odprowadzonych do 
kanalizacji komunalnej – wyjaśniono w 
trakcie kontroli. 

Brak 
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34. 

Kohl-Group Polska Sp. z o. o 
Osiedle Przemysłowe 8 
69-100 Słubice 

Planowa  Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Naruszenie warunków pozwolenia  
w zakresie rodzaju i ilości wytwarzanych 
odpadów. Zakład wytwarza rodzaje 
odpadów, których brak w pozwoleniu na 
wytwarzanie odpadów z instalacji. Ponadto, 
przekroczone są dopuszczone  
do wytworzenia ilości odpadów. 
Brak pozwolenia na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza w związku z 
eksploatacją instalacji do spawania. 

Pouczenie 
Zarządzenie pokontrolne 

35. 

Handel Metalami LECH  
Lech Cholewa 
ul. Wojska Polskiego 38 
69-108 Rąpice 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Odpady o kodzie 20 03 01 – niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne poddawane 
są procesom odzysku na linii sortowniczej  
z naruszeniem warunków pozwolenia. 

Zarządzenie pokontrolne 
Wniosek do Burmistrza 
Gminy Cybinka. 
Informacje do Marszałka 
Województwa 
Lubuskiego 

36. 

Zakład Usług Komunalnych Cybinka  
Sp. z o. o. – oczyszczalnia ścieków  
w Bieganowie 
ul. Białkowska 2c 
69-108 Cybinka 

Planowa  Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki  
do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. 
Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. 
Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Przekroczenie warunków pozwolenia 
wodnoprawnego w 2011 r. 

Brak 
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37. 

ARPACK POLSKA Sp. z o.o. 
Osiedle Przemysłowe 2 
69-100 Słubice 

Planowa  Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących 
ochrony powietrza przez prowadzących instalacje 
energetycznego spalania paliw określonych w 
rozporządzeniu. Ministra Środowiska z dnia 
22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych  
z instalacji. 
Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Zakład nie dopełnił obowiązku wynikającego 
z art.76 ust. 4 ustawy Poś, tj. 
poinformowania wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska o planowanym terminie 
oddania do użytkowania obiektu 
budowlanego – hali magazynowej wyrobów 
ze styropianu, 
W związku z rozbudową zakładu  
i wykonaniem emitorów wyprowadzających 
substancje z magazynu wyrobów 
styropianowych należy uzyskać zmianę 
pozwolenia emisyjnego (należy uwzględnić 
nowe emitory w pozwoleniu emisyjnym)., 
Brak ewidencji dla wszystkich 
wytwarzanych odpadów (czyściwa 
zanieczyszczonego substancjami 
niebezpiecznymi o kodzie 15 02 02*, 
opakowań zanieczyszczonych substancjami 
niebezpiecznymi o kodzie 15 01 10*), 
Miejsce magazynowania zużytych olei nie 
posiada oznakowania wymaganego 
przepisami szczególnymi dotyczącymi 
transportu odpadów niebezpiecznych, 
oznakowania kodami magazynowanych olei, 
W informacjach nie są uwzględniane 
wielkości emisji ze środków chemicznych 
opartych na LZO. 

Mandat 300 zł 
Zarządzenie pokontrolne 

38. 

HOFMAN-SŁUBICE Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 68 
69-100 Słubice 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. Brak kart ewidencji dla wytwarzanych 
odpadów; 
Brak sporządzenia i złożenia Marszałkowi 
Województwa Lubuskiego rocznego 
sprawozdania o wytwarzanych odpadach za 
2012 r.; 
Brak sporządzania i przedkładania 
Marszałkowi Województwa Lubuskiego 
 i do Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. 
zbiorczego zestawienia informacji o zakresie 
korzystania ze środowiska za I i II półrocze 
2012 r. 

Kara pieniężna 500 zł 
Zarządzenie pokontrolne 
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39. 

PW GEOMET Piotr Borowski  
ul. Białkowska 1 
69-108 Cybinka 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Zakład nierzetelnie prowadził ewidencję 
odpadów. W karcie przekazania odpadu o 
kodzie 16 01 20 – szkło z dnia 20.12.2012 r 
(nr 1/SZ) nie podano miejsca przeznaczenia 
odpadów. 
Zakład w okresie od stycznia do maja 2012 r. 
wydawał zaświadczenia o demontażu 
pojazdu, bądź zaświadczenia o przyjęciu 
pojazdu niekompletnego również dla 
pojazdów przyjętych do punktu zbierania 
pojazdów prowadzonego przez innego 
przedsiębiorcę. 

Zarządzenie pokontrolne 

40. 

ZŁOMIX Przedsiębiorstwo  
Handlowo-Usługowe Jarosław Miksa 
 ul. Starkowska 11 Kowalów  
69-110 Rzepin 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Brak Brak 

41. 

Gospodarstwo Rolne  
Łukasz Dominik Tyszko  
Ferma Trzody Chlewnej w Sułowie 
69-110 Rzepin 

Pozaplanowa 
na wniosek 

Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. 
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w 
zakresie emisji substancji do powietrza. 
Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Brak pozwolenia na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza., 
Brak określenia stanu technicznego zbiornika 
(osadnika) nr 5. 

Pouczenie 

42. 

Iste Sp. z o. o. 
ul. Wodociągowa 11 
69-220 Ośno Lubuskie 

Planowa  Ograniczenie uciążliwości związanych z 
ponadnormatywną emisja hałasu. 

Zakład przekroczył dopuszczalny poziom 
hałasu określony w decyzji 
znak:OŚ.6241.3.2012 z dnia 08.10.2012 r. 
określającej dopuszczalny poziom hałasu 
przenikającego do środowiska wydanej przez 
Starostę Słubickiego 

Kara pieniężna biegnąca 
39,13 zł za dzień 
przekroczenia 

43. 

PUH "JANEXIM"  
ul. Nowotki 4  
69-110 Rzepin 

 

 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. W zbiorczych zestawieniach informacji o 
zakresie korzystania ze środowiska oraz  
o wysokości należnych opłat nie 
uwzględniono wszystkich rodzajów 
korzystania ze środowiska – procesu spalania 
paliwa gazowego w kotle grzewczym, 
Ewidencja odpadów prowadzona za pomocą 
kart ewidencji odpadu prowadzona jest na 
nieaktualnych wzorach ewidencji odpadów 

Zarządzenie pokontrolne 
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44. 

Auto-Pomoc Szkwarek 
 ul. 1 Maja 32 
69-100 Słubice 

Planowa  Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. 
Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Zakład nie realizuje obowiązku nałożonego 
w decyzji – pozwoleniu na wprowadzanie 
ścieków do ziemi (brak przeglądów 
eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających 
wody opadowe i roztopowe) 

Pouczenie 
Zarządzenie pokontrolne 

45. 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE MDM S.C.  
BOGDAN NOWACZEWSKI, 
ANDRZEJ UDZIELA  
ul. Radowska 27Kowalów 
69-110 Rzepin 

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Przestrzeganie przepisów ustawy – prawo wodne w 
zakresie wprowadzania ścieków do środowiska. 

Brak Kara łączna za 2012 r. na 
kwotę 6833 zł. 
Kara pieniężna biegnąca 
29,94 zł za dzień 
przekroczenia. 
Kara łączna za 2013 r. na 
kwotę 10 929 zł. 
 

46. 

Gospodarstwo Rolne  
Łukasz Dominik Tyszko  
Ferma Trzody Chlewnej w Sułowie  
69-110 Rzepin 

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Ocena zanieczyszczenia gleb, przestrzeganie ustawy 
o nawozach i nawożeniu. 

Zbiornik na gnojowicę znajdujący się na 
terenie fermy na północ od budynku nr 3 nie 
był zbiornikiem szczelnym, stwierdzono 
wyciek gnojowicy ze zbiornika na przyległy 
teren., 
Zbiornik na gnojowicę znajdujący się na 
terenie fermy pomiędzy budynkami 2 i 3 nie 
był przykryty. 

Wniosek o ukaranie 
Dominika Tyszki 
skierowany do Sądu 
Rejonowego w Słubicach 
za czyn polegający na 
tym, że w czasie bliżej 
nieokreślonym, jednakże 
co najmniej od dnia 
14.02.2013 r. doprowadził 
do zanieczyszczenia 
gnojowicą ziemi w 
otoczeniu dwóch 
otwartych zbiorników 
znajdujących się na 
Fermie Trzody Chlewnej 
w Sułowie, w północnej  
i centralnej części działki 
nr 5-144/68. 
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47. 

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Górzycy – oczyszczalnia ścieków  
w Czarnowie 
ul. 1 Maja 12/4 
69-113 Górzyca 

Planowa  Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki  
do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. 
Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. 
Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

Przekroczenie warunków pozwolenia 
wodnoprawnego w zakresie CHZT od dnia 
25.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r., 
Brak nadzoru nad stosowaniem komunalnych 
osadów ściekowych wytworzonych na 
oczyszczalni ścieków w Czarnowie przez 
EKOLOGIA FAIR PLAY w Dębnie Lub., 
Brak badania komunalnych osadów 
ściekowych przez ich wytwórcę. 

Pouczenie 
Mandat 100 zł 
Zarządzenie pokontrolne 

48. 

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Górzycy – oczyszczalnia ścieków  
w Górzycy 
ul. 1 Maja 12/4 
69-113 Górzyca 

Planowa  Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki  
do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. 
Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. 
Przestrzeganie przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. 

W pierwszym roku obowiązywania 
pozwolenia wodnoprawnego nie pobrano 
jednej próbki ścieków oczyszczonych., 
Nie przedkładano okresowych pomiarów 
ścieków odprowadzanych z oczyszczalni 
ścieków do WIOŚ, 
Brak nadzoru nad stosowaniem komunalnych 
osadów ściekowych wytworzonych na 
oczyszczalni ścieków  
w Górzycy przez EKOLOGIA FAIR PLAY 
w Dębnie Lub., 
Brak badania komunalnych osadów 
ściekowych przez wytwórcę. 

Pouczenie 
Mandat 100 zł 
Zarządzenie pokontrolne 

49. 

Gospodarstwo Rolne  
Łukasz Dominik Tyszko  
Ferma Trzody Chlewnej w Sułowie 
Sułów 
69-110 Rzepin 

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów o 
przechowywaniu nawozów naturalnych. 

Zbiornik na gnojowicę znajdujący się na 
terenie fermy pomiędzy budynkami nr 2 i 3 
nie był zbiornikiem w pełni szczelnym, 
stwierdzono przecieki gnojowicy ze 
zbiornika w wykonanej nadbudowie z cegieł. 

Mandat 100 zł 

50. 

P.U.H. PROMET Rafał Piechowiak 
ul. Ośniańska 1 
69-110 Rzepin  

Pozaplanowa 
interwencyjna 

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie 
recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Ocena przestrzegania wymagań ustawy o odpadach. 

Brak Brak 
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Tabela 4 
Wykaz kontroli bez wyjazdu w teren przeprowadzonych w 2013 r. na podstawie analizy badań automonitoringowych lub innych dokumentów będących w posiadaniu 
WIO Ś dot. podmiotów korzystających ze środowiska z terenu powiatu słubickiego  
 

Lp. Nazwa zakładu Charakter 
kontroli Dokumenty poddane analizie Stwierdzone nieprawidłowości – rodzaj 

naruszenia 
Podjęte działania – 

zastosowane sankcje 

1. 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne 
EKO – oczyszczalnia ścieków  
w Rzepinie, ul. Mickiewicza 79 
 69-110 Rzepin 

Planowa oparta 
o dokumentację 

Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości 
i jakości ścieków wprowadzanych  
do wód lub do ziemi oraz inne dane pobranych 

Nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń ustalonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym. 

Brak 

2.  

Zakład Usług Wodno-Ściekowych  
Sp. z o.o. w Słubicach –  
oczyszczalnia ścieków w Świecku 
 ul. Krótka 9 
69-100 Słubice 

Planowa oparta 
o dokumentację 

Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości 
i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do 
ziemi oraz inne dane 

Nie wystąpiły przekroczenia. Brak 

3. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze – 
Rejon Słubice 

Planowa oparta 
o dokumentację 

Pomiar zanieczyszczeń w wodach opadowych i 
roztopowych spływających z dróg krajowych na 
terenie województwa lubuskiego. Rok 2013. Etap 
II. 

Nie wystąpiły przekroczenia. Brak 
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 
r. 

Sprawozdanie złożono do obydwu organów 
po ustawowym terminie. 
Sprawozdanie wykonane nierzetelnie,  
w dziale II – Informacja o masie 
poszczególnych rodzajów odebranych  
z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz 
sposobie ich zagospodarowania błędnie 
umieszczono odpady komunalne ulegające 
biodegradacji oraz nie wpisano nazwy  
i adresu instalacji do której zostały 
przekazane odpady komunalne. Osiągnięte 
przez gminę poziomy: – poziom ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania: 
wyliczony przez gminę 61,1%. – poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła wyliczony przez gminę 31,2%. Błędnie 
wyliczony poziom. 

Brak 

4. 

Gmina Rzepin 
Plac Ratuszowy 1 
69-110 Rzepin  

Pozaplanowa  
oparta o 
dokumentację 

Gmina złożyła korektę sprawozdania  
(dnia 16.04.2013 r.) 

Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania: wyliczony 
przez gminę 84,88%. Za 2012 r. wymagany 
jest poziom 75%. Brak osiągnięcia 
wymaganego poziomu. – poziom recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
wyliczony przez gminę 10,11%. Błędnie 
wyliczony poziom 

Brak 

5. 
Gmina Ośno Lubuskie 
 ul. Rynek 1 
69-220 Ośno Lubuskie 

Pozaplanowa 
oparta o 
dokumentację 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 
r. 

Brak Brak 

6. 
Zakład Usług Komunalnych Cybinka  
Sp. z o.o. – oczyszczalnia ścieków  
w Bieganowie 

Planowa oparta 
o dokumentację 

Sprawozdanie z badań 002/2013-2 ścieków 
oczyszczonych pobranych i oznaczonych przez 
SGS Eko Projekt Pszczynę 

Nie wystąpiło przekroczenie stężeń 
dopuszczalnych w pozwoleniu 
wodnoprawnym. 

Brak 
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ul. Białkowska 2c 
69-108 Cybinka 

Sprawozdanie z badań 002/2013-2 ścieków 
oczyszczonych pobranych i oznaczonych przez 
Ekosystemy-jt w Zielonej Górze. 

Nie wystąpiło przekroczenie stężeń 
dopuszczalnych w pozwoleniu 
wodnoprawnym. 

7. 

Gmina Górzyca 
 ul. I-go Maja 1 
69-113 Górzyca 

Pozaplanowa 
oparta o 
dokumentację 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 
r. 

Sprawozdanie wykonane nierzetelnie,  
w dziale II błędnie wpisano informacje  
dot. odpadów ulegających biodegradacji. 
Informacje te powinny zostać umieszczone  
w dziale III. Osiągnięte przez gminę 
poziomy: – poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania: 
wyliczony przez gminę 218,12%, Za 2012 r. 
wymagany jest poziom 75%. Brak 
osiągnięcia wymaganego poziomu. – poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych  
i szkła wyliczony przez gminę 23%, błędnie 
wyliczony poziom. – poziom recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia  
i odzysk innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych 0%. Za 2012 r. wymagany 
jest poziom 30%. Brak osiągnięcia 
wymaganego poziomu. 
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Gmina złożyła korektę sprawozdania (dnia 
28.06.2013 r.) 

Poprawiono dane w dziale II. Poprawiono 
osiągnięte przez gminę poziomy: – poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania: wyliczony przez gminę 
218,058%. Za 2012 r. wymagany jest poziom 
75%. Brak osiągnięcia wymaganego 
poziomu:  
– poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła wyliczony przez gminę 
19,96%.  
– poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia i odzysk innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 0%. 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 
r. 
 

Sprawozdanie złożone nieterminowo. 
Sprawozdanie wykonane nierzetelnie,  
w dziale II –Informacja o masie 
poszczególnych rodzajów odebranych  
z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz 
sposobie ich zagospodarowania błędnie 
umieszczono odpady komunalne ulegające 
biodegradacji. Osiągnięte przez gminę 
poziomy: – poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania: 
wyliczony przez gminę 0%. Za 2012 r. 
wymagany jest poziom 75%. Brak 
osiągnięcia wymaganego poziomu. – poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła wyliczony przez gminę 100%. Błędnie 
wyliczony poziom. 

Brak 

8. 

Gmina Cybinka  
ul. Szkolna 5 
69-108 Cybinka 

Pozaplanowa 
oparta o 
dokumentację 

Gmina złożyła korektę sprawozdania  
(dnia 31.12.2013 r.) 

Błędy w wyliczeniach Brak 
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 
r. 
 
 

W dziale II –Informacja o masie 
poszczególnych rodzajów odebranych z 
obszaru gminy odpadów komunalnych oraz 
sposobie ich zagospodarowania brak jest 
wymienienia odpadów z grupy: 15, 17 i 19 
Osiągnięte przez gminę poziomy: – poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania: wyliczony przez gminę 
47,91%, błędnie wyliczony poziom, – 
poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych  
i szkła wyliczony przez gminę 15,55%, 
błędnie wyliczony poziom, – poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia i odzysk innymi metodami. 

Brak 

9. 

Gmina Słubice  
ul. Akademicka 1, 
69-100 Słubice 

Pozaplanowa 
oparta o 
dokumentację 

Gmina złożyła korektę sprawozdania 
 (dnia 3.10.2013 r.) 

Brak 
 

Brak 

10. 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych  
Sp. z o.o. w Słubicach –  
oczyszczalnia ścieków w Słubicach 
 ul. Krótka 9 
69-100 Słubice 

Planowa  
oparta o 
dokumentację 

Wyniki okresowych pomiarów ilości i jakości 
ścieków surowych i oczyszczonych 

Nie stwierdzono przekroczeń. Brak 

Sprawozdanie z badań z dnia 28.06.2013 r. wód 
powierzchniowych pobranych z kanału Cybinka i 
kanału Lubońskiego powyżej i poniżej lagun 
gnojowicowych oraz pól uprawnych. 

Zauważono niewielki (o 1,4 mg/dm3) wzrost 
stężenia potasu ogólnego w wodach kanału 
Lubońskiego poniżej pól oraz bardzo 
niewielki wzrost stężenia chlorków 
 i siarczanów. 

Brak 

11. 

AGRO PROVIMI Sp. z o.o. 
 Bieganów 19 
69-108 Cybinka 

Planowa  
oparta o 
dokumentację 

 Sprawozdanie z badań z dnia 28.06.2013 r. wód 
podziemnych pobranych w rejonie lagun 
gnojowicowych oraz pól uprawnych 
przeznaczonych do nawożenia gnojowicą w 
Bieganowie – sprawozdanie z badań Nr 332/2013 
– otwory nr 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6., 

W otworze 3b stwierdzono 3 klasę jakości 
wód podziemnych we wskaźniku azot 
amonowy. Należy obserwować szczególnie 
otwór 3b. 

Brak 
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Sprawozdanie z badań z dnia 17.10.2013 r. wód 
podziemnych pobranych w rejonie lagun 
gnojowicowych oraz pól uprawnych 
przeznaczonych do nawożenia gnojowicą w 
Bieganowie – sprawozdanie z badań – otwory nr 1, 
2, 3a, 3b, 4, 5, 6, wody kanału Cybinka i 
Lubońskiego powyżej i poniżej lagun. 

Wody kanału Lubońskiego – poniżej 
niewielki wzrost stężenia azotu azotanowego 
oraz fosforu ogólnego (znaczący). 

Brak 

12. 

SEC Słubice Sp. z o.o. 
 ul. Folwarczna 1b 
 69-100 Słubice 

Planowa  
oparta o 
dokumentację 

Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-
gazowych. Procesy energetyczne Pomiary 
okresowe Wyniki badań. Identyfikacja 
wykonanych badań, 

Brak Brak 

13. 

Cargill Poland Sp. z o.o.  
ul. Wołoska 22 
02-675 Warszawa  
Oddział w Bieganowie 
69-108 Cybinka 

Pozaplanowa 
oparta o 
dokumentację 

Sprawozdanie PRTR za 2012 rok Brak Brak 

14. 
AGRO PROVIMI Sp. z o. o.  
Bieganów 19 
 69-108 Cybinka 

Pozaplanowa 
oparta o 
dokumentację 

Sprawozdanie PRTR za rok 2012.  Brak Brak 

15. 

Polskie Górnictwo i Gazownictwo S.A 
Ośrodek Grupowy Górzyca  
Ługi Górzyckie 
69-113 Górzyca 

Pozaplanowa 
oparta o 
dokumentację 

Sprawozdanie PRTR za rok 2012. Brak Brak 

16. 
Gmina Słubice  
ul. Akademicka 1 
69-100 Słubice 

Pozaplanowa 
oparta o 
dokumentację 

Analiza dokumentacji kontrolowanego podmiotu 
ubiegającego się o wydanie zaświadczenia będącej 
w posiadaniu WIOŚ 

Brak Wydano stosowne 
zaświadczenie. 

17. 

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Górzycy – oczyszczalnia ścieków  
w Czarnowie 
ul. 1 Maja 12/4 
69-113 Górzyca 

Pozaplanowa 
oparta o 
dokumentację 

Ocena spełniania warunków pozwolenia 
wodnoprawnego w o (dot. przestrzegania 
wymogów decyzji Starosty Słubickiego z dnia 
11.06.2004 r., znak: OS-6223-12.04 – pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z 
oczyszczalni ścieków w Czarnowie do rowu K0-G 
z wyliczeniem kary za 2012 r. 

W próbce ścieków pobranej w dniu 
25.04.2012 r. stwierdzono przekroczenie 
stężenia zanieczyszczeń określonego 
wskaźnikiem ChZT o 11,5 mg O2/dm3 w 
stosunku do dopuszczalnego stężenia 
określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Prawo ochrony Środowiska: 
wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska nie 
wszczyna postępowania w 
sprawie wymierzenia kary, 
jeżeli przewidywana jej 
wysokość nie przekroczy 
800 zł. Naliczona kwota 
kary jest mniejsza niż 800 
zł. Decyzji karnej nie 
wydaje się. 

 


