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Wprowadzenie 
 

Informację opracowano na podstawie wyników badań monitoringowych  

i kontrolnych stanu środowiska wykonanych w 2014 r. przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.  

 

I. Wody powierzchniowe  

 

Monitoring wód powierzchniowych w 2014 r. prowadzony był zgodnie z zapisami: 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 

wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1550) wraz ze zmieniającym 

je rozporządzeniem (Dz. U. 2013, poz. 1558) oraz zgodnie z wytycznymi GIOŚ. Na podstawie 

tych dokumentów został opracowany Wojewódzki Program 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 jednolitych części wód 

powierzchniowych (jcwp), 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 jcwp 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 realizowanych było kilka programów 

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

punkt pomiarowo-kontrolny został wyznaczony.  
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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 jcwp. 

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 



 

 

5 

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 wód 

Stan chemiczny 

Dobry stan chemiczny 
Stan chemiczny 

poniżej dobrego 

 

Stan 

ekologiczny / 

potencjał 

ekologiczny 

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). 

Dana jednolita część wód powierzchniowych występująca na obszarach chronionych 

jest w dobrym stanie, jeśli jednocześnie: w ppk reprezentatywnym osiąga co najmniej dobry 

stan/potencjał ekologiczny i dobry stany chemiczny i gdy ocena stanu w ppk monitoringu 

obszarów chronionych (MOC) wskazuje na stan dobry. W przypadku, gdy jeden z powyższych 

warunków nie zostanie spełniony, takiej jcwp przypisujemy zły stan (rys. 2). Zły stan 

jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego z trzech wymienionych 

wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli choć jeden z nich 

wskazuje na stan zły. 
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Rys. 2. Wymogi dla dobrego stanu w odniesieniu do jcwp  występującej na obszarze chronionym 

 

1.1. Rzeki 

Ocena stanu wód rzecznych została wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482) oraz w oparciu wytyczne opracowane przez GIOŚ. 

Wytyczne te opisują m.in. procedurę dziedziczenia oceny, przez którą rozumie się 

przeniesienie wyników oceny elementów biologicznych (z dokładnością do pojedynczego 

elementu), fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz chemicznych na kolejny rok  

w przypadku, gdy dana jcwp nie była objęta monitoringiem, przy czym wyniki badań wód 

uzyskane w ramach monitoringu diagnostycznego zachowują swoją ważność przez 6 lat, a w 

ramach monitoringu operacyjnego przez 3 lata. Dziedziczenie oceny jest zatem procesem 

aktualizacji wykonanej oceny o wyniki uzyskane w kolejnym roku realizacji monitoringu wód 

powierzchniowych.  

Podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego jest klasyfikacja elementów 

biologicznych, których badania uzależnione są od typologii abiotycznej rzek i wrażliwości na 

presje. Wśród elementów biologicznych badano: fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL), fitobentos (multimetryczny indeks okrzemkowy IO), makrofity (makrofitowy indeks 

rzeczny MIR) oraz makrobezkęgowce bentosowe (wskaźnik wielometryczny MMI_PL). 

Ponadto przy ocenie posłużono się wynikami badań ichtiofauny (wskaźnik EFI+, wskaźnik IBI), 

które zostały przeprowadzone przez wykonawcę zewnętrznego.  

 

W latach 2012-2014 r. ocenę stanu czystości rzek na terenie Kostrzyna n/Odrą 

przeprowadzono na rzece Odrze, Warcie i Kanale Maszówek. Wszystkie rzeki to jcwp silnie 

zmienione, dlatego ocena stanu wód odnosi się do potencjału ekologicznego. 
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Tab. 2. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze Kostrzyna nad 
Odrą na podstawie wyników badań z lat 2012-2014 
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Maszówek 
(Kanał 
Maszówek) 
PLRW6000018
949  

Maszówe
k (Kanał 
Maszówe
k) 

Kanał 
Maszówek 
- m. 
Warniki 

T III I PPD II 
UMIARKO

WANY 
DOBRY NIE ZŁY 

Warta od 
Noteci do 
ujścia  
PLRW6000211
899 

Warta  
Warta - m. 
Kostrzyn 

T IV I PPD II SŁABY DOBRY NIE ZŁY 

Odra od Nysy 
Łużyckiej do 
Warty 
PLRW6000211
7999 

Odra  
Odra - m. 
Kostrzyn 

T II I PPD II 
UMIARKO

WANY 
PSD_sr NIE ZŁY 

 
OBJAŚNIENIA DO TABELI: 

Stan chemiczny 

DOBRY stan dobry 

PSD_sr 

poniżej stanu 
dobrego 

przekroczone stężenia 
średnioroczne 

PSD_max 
przekroczone stężenia 

maksymalne 

PSD 
przekroczone stężenia 

średnioroczne i 
maksymalne 

Stan 

DOBRY stan dobry 

ZŁY stan zły 

 

 
             

 

W żadnej badanej jcwp nie stwierdzono bardzo dobrego i dobrego potencjału 

ekologicznego. Na dwóch badanych jcw stwierdzono umiarkowany potencjał, zaś dla jednej 

jcwp potencjał ekologiczny określono jako słaby. O wynikach oceny zadecydowała głównie 

klasa elementów biologicznych oraz wspomagających tę ocenę elementów 

fizykochemicznych z grupy 3.1-3.5. 

 Dobry stan chemiczny stwierdzono na dwóch jcwp. Na Odrze w Kostrzynie 

odnotowano przekroczenia stężeń średniorocznych rtęci i w związku z tym stan chemiczny 

tej jcwp określono jako zły. 

Wymagania dodatkowe dla obszarów chronionych nie zostały spełnione w żadnej 

badanej jcwp. Po uwzględnieniu oceny potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz 

Ocena elementów biologicznych i stanu / 
potencjału ekologicznego 

I 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
I 

II stan / potencjał dobry II 

III stan / potencjał umiarkowany III 

IV stan / potencjał słaby IV 

V stan / potencjał zły V 

Stan/potencjał ekologiczny (elementy 
fizykochemiczne) 

I 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
I 

II stan / potencjał dobry II 

PSD 
poniżej stanu / potencjału 

dobrego 
PPD 
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oceny spełnienia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych, stan wszystkich jcwp 

oceniono jako zły.  

 

Omówienie wyników oceny: 

jcwp Maszówek (Kanał Maszówek) PLRW6000018949 - m. Warniki 

1. Elementy biologiczne – na podstawie badań fitobentosu, makrofitów, 

makrobezkręgowców bentosowych i ichtiofauny wody zaliczono do III klasy.  

2. Elementy hydromorfologiczne - tej silnie zmienionej jcwp 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) – wystąpiło przekroczenie wartości 

dopuszczalnej dla  ogólnego węgla organicznego. 

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

II. 

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

przekroczył wartości dopuszczalnych . 

6. Kanał Maszówek osiągnął umiarkowany potencjał ekologiczny oraz nie spełnił 

wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego (obszary chronione wrażliwe na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych).   

W efekcie końcowym stan tej jcwp określono jako zły.  

 

jcwp Warta od Noteci do ujścia PLRW6000211899 - m. Kostrzyn 

1. Elementy biologiczne – na podstawie badań fitoplanktonu, makrofitów  

i makrobezkręgowców bentosowych wody zaliczono do IV klasy.  

2. Elementy hydromorfologiczne - tej silnie zmienionej jcwp 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) – wystąpiło przekroczenie wartości 

dopuszczalnej dla ogólnego węgla organicznego. 

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

II klasy. 

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

przekroczył wartości dopuszczalnych . 

6. Warta od Noteci do ujścia osiągnęła słaby  potencjał ekologiczny oraz nie spełniła 

wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego (obszary chronione wrażliwe na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych).   

W efekcie końcowym stan jej wód określono jako zły.  

 

jcwp Odra od Nysy Łużyckiej do Warty PLRW60002117999 - m. Kostrzyn 

1. Elementy biologiczne – na podstawie badań fitoplanktonu, makrofitów  

i makrobezkręgowców bentosowych wody zaliczono do II klasy. 
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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) – wystąpiło przekroczenie wartości 

dopuszczalnej dla ogólnego węgla organicznego. 

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

II. 

5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – spośród elementów chemicznych stwierdzono 

przekroczenia stężeń średniorocznych dla rtęci i  w związku z tym stan chemiczny tej 

jcwp określono jako zły. 

6. Odra od Nysy Łużyckiej do Warty osiągnęła umiarkowany  potencjał ekologiczny oraz 

nie spełniła wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego (obszary chronione 

wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych).  W efekcie końcowym stan tej jcwp określono jako zły.  

 

Na wykresach poniżej (rys.3-7) zestawiono średnioroczne wartości wskaźników  

z wielolecia (2005-2014), które były badane w ciekach na terenie miasta.  
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Rys. 3. Średnioroczne wartości stężenia azotu ogólnego [mg N/l] w wybranych rzekach na terenie 

Kostrzyna nad Odrą badanych w latach 2005-2014  
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Rys. 4. Średnioroczne wartości stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] w wybranych rzekach na terenie 

Kostrzyna nad Odrą badanych w latach 2005-2014  
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Rys. 5. Średnioroczne wartości stężenia zawiesiny ogólnej [mg/l] w wybranych rzekach na terenie 
Kostrzyna nad Odrą badanych w latach 2005-2014  
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Rys. 7. Średnioroczne wartości stężenia ogólnego węgla organicznego [mg C/l] w wybranych rzekach 

na terenie Kostrzyna nad Odrą badanych w latach 2005-2014 

 

 

1.2. Wody podziemne 

 

Na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą w roku 2014 nie prowadzono badań wód 

podziemnych. 

 

II. Jakość powietrza w Kostrzynie nad Odrą 

Metoda oceny 

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

wartości dla poszczególnych substancji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
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24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, 

poz. 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 Ministra Środowiska 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 

klasyfikacji stref, oddzielnie dla dwóch grup kryteriów: 

- ustanowionych w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk), 

- ustanowionych w celu ochrony roślin (dla terenu kraju i parków narodowych).  

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). 

 

 

Omówienie wyników oceny 

 

Kostrzyn nad Odrą znajduje się w strefie lubuskiej. Ocenę jakości powietrza w tej 

strefie wykonuje się  w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza 

przeprowadzonych za pomocą kontenerowych stacji automatycznych zlokalizowanych  

w Sulęcinie, Żarach, Wschowie i Smolarach Bytnickich oraz wykorzystując metody 

szacunkowe (na zasadzie analogii). Uzyskane wyniki dostępne są na stronie internetowej 

www.zgora.pios.gov.pl. 

W Kostrzynie n/O nie prowadzono pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Wyniki ze 

stacji w Sulęcinie (najbliżej położony punkt pomiarowy) wykazują niskie stężenia 

zanieczyszczeń gazowych powietrza, takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek 

węgla i ozon. W  2014 r. nie wystąpiły również przekroczenia pyłu zawieszonego PM10. 

  W przypadku benzo(a)pirenu podobnie jak w latach ubiegłych (rys. 8), na każdej 

stacji pomiarowej w województwie odnotowano przekroczenie wartości normatywnej 

stężenia średniorocznego (1 ng/m3): Gorzów Wlkp. – 4 i 2 ng/m3, Zielona Góra – 3 ng/m3, 

Wschowa – 3 ng/m3, Żary – 3 ng/m3, Sulęcin – 3 ng/m3. Zaobserwowano wyraźną zmienność 

sezonową z najwyższymi stężeniami występującymi w sezonie grzewczym. Główną przyczyną 

stwierdzonych przekroczeń dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 na obszarze 

województwa lubuskiego jest tzw. emisja niska - powstająca w wyniku spalania węgla oraz 

innych paliw (w tym odpadów) w starych i często źle eksploatowanych kotłach oraz piecach 

domowych. Istotnym źródłem jest również emisja pochodzenia komunikacyjnego wynikająca 

http://www.zgora.pios.gov.pl/
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ze spalania paliw w silnikach oraz w wyniku podnoszenia pyłu z brudnych i będących w złym 

stanie technicznym dróg – tzw. emisja wtórna.  

 
Rys. 8. Wyniki badan stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym  

w powietrzu, wykonanych na obszarze województwa lubuskiego w latach 2007-2014 

 

Wyniki uzyskane w 2014 r. są porównywalne z poprzednimi latami. Z wykonanego 

programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej, a przede wszystkim modelowania 

matematycznego dla tej strefy pod kątem rozkładu stężeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w nim 

zawartego wynika, że na obszarze Kostrzyna aktualnie nie są wymagane żadne działania, 

jednak obszar miasta jest zagrożony wystąpieniem wysokich stężeń benzo(a)pirenu przy 

wystąpieniu niekorzystnych warunków meteorologicznych.  

W strefie lubuskiej  w 2014 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 w pyle zawieszonym PM10. W miejscowości Wschowa 

wystąpiło przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w pyle 

zawieszonym PM10. W miejscowości Sulęcin przekroczona została wartość docelowa 

stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Ponadto stwierdzono 

przekroczenie poziomu celu długoterminowego, określonego w odniesieniu do stężenia 

ozonu (8-godz. średnia krocząca) na stacji w Sulęcinie i w Żarach. 

 

III. Pola elektromagnetyczne  

Metoda oceny 

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 
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stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów tych pól poniżej dopuszczalnych lub co 

najmniej na tych poziomach.  

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 dnia 14 listopada 2003 

r.). 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. 

 

Omówienie wyników oceny 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2014 

r. badania natężenia pól elektromagnetycznych w 45 punktach pomiarowych na terenie 

województwa. Na terenie Kostrzyna n/O punkt monitoringu zlokalizowano na ul. Osiedle 

Leśne. 

 Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że w punkcie tym nie stwierdzono 

przekroczeń wartości dopuszczalnych. Zmierzona wielkość natężenia pola 

elektromagnetycznego nie przekroczyła granicy oznaczalności wynoszącej 0,4 V/m ( poziom 

dopuszczalny 7 V/m).  

 

IV. Hałas komunikacyjny 

 

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2014 WIOŚ w Zielonej Górze 

wykonał pomiary na terenie następujących miejscowości: Podbrzezie Górne, Żagań, Iłowa, 

Jelenin, Ośno Lubuskie, Torzym, Radachów oraz Rzepin. Po przeprowadzeniu weryfikacji 

terenowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia i specyfikę zabudowy w wytypowanych 

lokalizacjach ustalono łącznie 10 punktów pomiarowych, przy czym w Podbrzeziu Górnym, 

Ośnie Lubuskim oraz Torzymiu ustalono punkty pomiarów długookresowych, w pozostałych 

punktach pomiary dobowe. 

Na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą w roku 2014 nie prowadzono pomiarów hałasu 

komunikacyjnego. 

 

 

Dokładne informacje dotyczące jakości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu 

jakości powietrza oraz pozostałych komponentów środowiska na terenie województwa 

lubuskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

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

 

 

 

http://www.zgora.pios.gov.pl/
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V. Kontrole podmiotów korzystających że środowiska przeprowadzone w roku 2014 na 

terenie miasta Kostrzyn nad Odrą 

 

1. Informacje ogólne 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2013 r., na terenie 

miasta Kostrzyn nad Odrą prowadziło działalność ogółem 2237 podmiotów 

gospodarczych, w tym: 

     23 podmioty – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 

   430 podmiotów – przemysł i budownictwo, 

 1784 podmiotów – pozostała działalność. 

 

2. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie miasta Kostrzyn nad 

Odrą 

 

W 2014 roku Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Zielonej Górze przeprowadzili na obszarze miasta Kostrzyna nad Odrą ogółem 41 kontroli,  

w tym: 

 kontroli planowych z wyjazdem w teren – 15,  

 kontroli pozaplanowych z wyjazdem w teren z ustalonym podmiotem – 4,  

w tym: 3 interwencyjne i 1 inna, 

 kontroli w oparciu o dokumentację – 22, w tym 5 kontroli planowych oraz 17 kontroli 

pozaplanowych. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli: 

• wydano 7 zarządzeń pokontrolnych, 

• udzielono 3 pouczenia, 

• wydano 1 decyzję ustalającą administracyjną karę na kwotę 500 zł. 

 

W poniższej tabeli przedstawiamy charakterystykę przeprowadzonych kontroli wraz  

z omówieniem nieprawidłowości i zastosowanymi sankcjami karno-administracyjnymi. 
Lp
. 

Nazwa zakładu Kategoria 
ryzyka 

Data 
zakończenia 

kontroli 

Nieprawidłowości Zastosowane 
sankcje 

Rodzaj kontroli 

1 Auto Naprawa Jan Rudzki 
ul. Nadbrzeżna 2 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 31-01-2014  Brak zgłoszenia instalacji 
(kabiny lakierniczo-
suszarniczej). 

 W informacjach o zakresie 
korzystania ze środowiska nie 
uwzględniono procesów 
technologicznych (malowanie). 

 Zakład nie przedłożył  
Marszałkowi Województwa 
Lubuskiego zbiorczego 
zestawienia danych za 2012 r. o 
rodzajach i ilości odpadów 
wytwarzanych oraz sposobach 
gospodarowania nimi. 

Zostanie 
wszczęte 

postępowanie w 
sprawie 

wymierzenia 
kary 

Planowa 
 
Kompleksowa 
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 Zakład nie umieścił informacji o 
warunkach i trybie zwrotu 
zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów, możliwości 
zwrotu pobranej opłaty 
depozytowej oraz punktach 
zbierania zużytych baterii i 
zużytych akumulatorów. 

2 DREWFORM Danuta 
Szczepińska 
ul. Gorzowska 100A 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 19-02-2014  Brak ewidencji wytwarzanych 
odpadów dla opakowań po 
środkach po impregnacji i dla 
trocin. 

 Zbiorcze zestawienie danych za 
2012 r. o rodzajach i ilości 
odpadów wytwarzanych oraz 
sposobach gospodarowania 
nimi, nie zostało przedłożone 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego. 

 W informacjach o zakresie 
korzystania ze środowiska nie 
uwzględniono lotnych związków 
organicznych (LZO) 
pochodzących ze środka do 
impregnacji - Aidol HK-Lasur. 

 Zakład nie złożył do KOBiZE 
raportu o emisji gazów 
cieplarnianych i innych 
substancji wprowadzanych do 
powietrza za rok 2012 r. i lata 
wcześniejsze. 

Pouczenie 
 

Zarządzenie 
pokontrolne 

 
Administracyjna 
kara pieniężna w 
wysokości 500 zł 

Planowa 
 
Problemowa 

3 Młyn JULIA Sp. z o.o. 
Aleja Milenijna 6 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 13-03-2014  Zakład nie poinformował 
Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o 
planowanym terminie oddania 
do użytku instalacji 
realizowanej jako 
przedsięwzięcie mogące 
znacząco oddziaływać na 
środowisko (rozbudowa 
zakładu). 

 Brak ewidencji wytwarzanych 
odpadów. 

 Zakład nie złożył wniosku do 
KOBiZE o utworzenie konta w 
Krajowej bazie o emisjach 
gazów cieplarnianych i innych 
substancji oraz nie złożył 
sprawozdania. 

 Brak uregulowanej strony 
formalno-prawnej 
wprowadzania gazów i pyłów 
do powietrza z instalacji 
technologicznej (pozwolenia 
ewentualnie zgłoszenia). 

Pouczenie 
 

Zarządzenie 
pokontrolne 

Planowa 
 
Kompleksowa 

4 „DOMINIK POLSKA SERVICES”  
Sp. z o.o. 
ul. Sportowa 2 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 20-03-2014 Nie stwierdzono Brak Planowa 
 
Komplesowa 

5 Novo-Tech Sp. z o.o. 
Aleja Milenijna 15 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

III 18-04-2014 Nie stwierdzono Brak Planowa 
 
Problemowa 

6 Mechanika-Service Sp. j. 
Wózki Widłowe Adam 
Chmielowiec, Tomasz Goc 

IV 30-05-2014  Brak ewidencji wytwarzanych 
odpadów dla wszystkich 
wytwarzanych odpadów. 

Pouczenie 
 

Zarządzenie 

Planowa 
 
Problemowa 
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ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 6 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

 Brak pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów. 

 Zakład nie złożył wniosku do 
KOBiZE o utworzenie konta w 
Krajowej bazie o emisjach 
gazów cieplarnianych i innych 
substancji oraz nie złożył 
sprawozdania. 

 W informacjach o zakresie  
korzystania ze środowiska nie  
uwzględniono wielkości emisji 
pochodzących z procesów 
technologicznych (malowanie i 
spawanie). 

pokontrolne 

7 Miasto Kostrzyn nad Odrą 
ul. Graniczna 2 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 16-05-2014  Nie osiągnięcie wymaganego 
75% za 2012 r. i 50% za 2013 r. 
przez Miasto Kostrzyn nad Odrą 
poziomu ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do 
składowania. 

 W sprawozdaniu za 2013 r. w 
dziale II w kolumnie „sposób 
zagospodarowania odebranych 
odpadów komunalnych” nie 
stosowano oznaczeń procesów 
odzysku bądź unieszkodliwienia 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
ustawy o odpadach oraz ilość 
odpadów 17 04 05 żelazo i stal 
w dziale II nie pokrywa się z 
danymi z działu V. 

 Brak wykonywania corocznej 
analizy stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi za 
2012 i 2013 r. 

Zarządzenie 
pokontrolne 

Planowa 
 
Kompleksowa 

8 Miejskie Zakłady Komunalne 
Sp. z o.o. – oczyszczalnia przy 
ul. Asfaltowej w Kostrzynie 
nad Odrą 
ul. Kopernika 4a 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 30-05-2014 Nie stwierdzono Brak Planowa 
 
Kompleksowa 

9 HANKE TISSUE Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 1 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 17-06-2014 Zakład nie złożył sprawozdania dot. 
emisji gazów cieplarnianych i innych 
substancji za rok 2013 i lata 
wcześniejsze 

Zarządzenie 
pokontrolne 

Planowa 
 
Kompleksowa 

10 Auto-Max Benedykt 
Smętkowski 
ul. Cmentarna 24 
66-470 Kostrzyn  nad Odrą 

I 12-06-2014 Nie stwierdzono Brak Planowa 
 
Problemowa 

11 ALFABUD – Przedsiębiorstwo 
Budowlane 
ul. Jana Pawła II 68 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 17-07-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa  
 
Interwencyjna 
 
Problemowa 

12 Akima Andrzej Szarek 
Produkcja Opakowań z 
Tektury 
ul. Królowej Jadwigi 1 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 30-07-02014  Ewidencja odpadów 
prowadzona jest w sposób 
nierzetelny. W kartach 
ewidencji odpadów w kolumnie 
„masa wytworzonych 
odpadów” wpisano masę 
odpadów trzy miejsca po 
przecinku dla odpadów innych 
niż niebezpieczne, zamiast 

Zarządzenie 
pokontrolne 

Planowa 
 
Problemowa 
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jednego miejsca po przecinku, 
w kolumnie „nr karty 
przekazania odpadu” dotyczącej 
odpadów przyjętych, wpisano 
numery kart odnoszące się do 
odpadów przekazanych, nie 
dokonano wpisów do kart 
ewidencji odpadów po 
zakończeniu każdego miesiąca 
w 2014 roku. W kartach 
przekazania odpadów: brak 
numeru kart, brak 
uzupełnionych rubryk 
posiadacza odpadów 
przekazującego odpad 

 Zbiorcze zestawienie danych o 
rodzajach i ilości odpadów, o 
sposobach gospodarowania 
nimi oraz o instalacjach i 
urządzeniach służących do 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów za 2013 rok zostało 
złożone nieterminowo. 

13 Miejskie Zakłady Komunalne 
Sp. z o.o. – oczyszczalnia 
„Stary Kostrzyn” 
ul. Kopernika 4a 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

III 05-09-2014 Przekroczenie warunków pozwolenia 
wodnoprawnego w zakresie ilości 
odprowadzanych ścieków w okresie 
od 01.08.2011 r. do 13.03.2012 r. 

Zostanie 
wszczęte 

postępowanie w 
sprawie 

wymierzenia 
kary 

Planowa 
 
Problemowa 

14 Market-Detal Sp. z o.o. Sp. j. – 
Polomarket 4051 
ul. Kopernika 3-5 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 10-10-2014 Zakład przekroczył dopuszczalny 
poziom hałasu określony w tabeli 1 
stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 
112). 

Zarządzenie 
pokontrolne 

 
Wyniki 

pomiarów 
przesłano do 

Starosty 
Gorzowskiego 

Pozaplanowa 
 
Interwencyjna 
 
Problemowa 
 

15 Polchar Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 1 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 12-11-2014 Nie stwierdzono Brak Planowa 
 
Problemowa 

16 Montel Sp. z o.o. 
ul. Belgijska 2 
66-470 Kostrzyn nad Odra 

IV 18-11-2014 Dla niektórych przekazywanych 
odpadów w roku 2014 r. w kartach 
przekazania nie wpisywano miejsca 
przeznaczenia odpadów 

Zarządzenie 
pokontrolne 

Planowa 
 
Problemowa 

17 ICT Poland Sp. z o.o. 
ul. Włoska 3 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 19-11-2014 Nie stwierdzono Brak Planowa 
 
Problemowa 

18 Arctic Paper Kostrzyn S.A. 
ul. Fabryczna 1 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 08-12-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa 
Inna 
Problemowa 

19 Miejskie Zakłady Komunalne  
Sp. z o.o. – oczyszczalnia ul. 
Asfaltowa 
ul. Kopernika 4a 
66-470 Kostrzyn nad Odra 

II 05-12-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa  
 
Interwencyjna 
 
Problemowa 

20 Miejskie Zakłady Komunalne  
Sp. z o.o.  
ul. Kopernika 4a 
66-470 Kostrzyn nad Odra 

II 10-02-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
dokumentacji z 
wyłączeniem badań 
automonitoringowych 

21 Miasto Kostrzyn nad Odrą 
ul. Graniczna 2 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 
 

IV 28-03-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
dokumentacji z 
wyłączeniem badań 
automonitoringowych 
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22 Polkomtel Sp. z o.o. BT 33693 
Kostrzyn Centrum 
ul. Osiedlowa 1 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

V 23-04-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

23 TELESKOP Sp. z o.o. 
ul. Belgijska 5 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 30-06-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

24 HANKE TISSUE Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 1 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 30-06-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

25 Polchar Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 1 
66-470 Kostrzyn nad Odra 

II 30-07-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

26 P4 Sp. z o.o. BT Przystanek 
Woodstock 
ul. Milenijna  
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

V 28-08-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

27 Miejskie Zakłady Komunalne  
Sp. z o.o. – oczyszczalnia ul. 
Asfaltowa 
ul. Kopernika 4a 
66-470 Kostrzyn nad Odra 

II 29-08-2014 Nie stwierdzono Brak Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
dokumentacji z 
wyłączeniem badań 
automonitoringowych 

28 ICT Poland Sp. z o.o. 
ul. Włoska 3 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 15-09-2014 Nie stwierdzono  Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
dokumentacji z 
wyłączeniem badań 
automonitoringowych 

29 Arctic Paper Kostrzyn S.A. 
ul. Fabryczna 1 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 15-09-2014 Nie stwierdzono  Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
dokumentacji z 
wyłączeniem badań 
automonitoringowych 

30 Polchar Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 1 
66-470 Kostrzyn nad Odra 

II 17-09-2015 Nie stwierdzono  Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
dokumentacji z 
wyłączeniem badań 
automonitoringowych 

31 T-Mobile Polska S.A. BT 43526 
Przystanek Woodstock 
działka nr 4/28 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

V 29-09-2014 Nie stwierdzono  Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

32 Miejskie Zakłady Komunalne  
Sp. z o.o. – oczyszczalnia ul. 
Asfaltowa 
ul. Kopernika 4a 
66-470 Kostrzyn nad Odra 

II 31-10-2014 Nie stwierdzono  Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
dokumentacji z 
wyłączeniem badań 
automonitoringowych 

33 Polkomtel Sp. z o.o. BT 33166 
Wzgórze Grudzia 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

V 16-11-2014 Nie stwierdzono  Brak Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

34 Orange Polska S.A. PTK 62888 
Przystanek Woodstock 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

V 17-11-2014 Nie stwierdzono Brak   Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

35 P4 Sp. z o.o. GOR 3002 
ul. Sadowa 12 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

V 09-12-2014 Nie stwierdzono  Brak   Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

36 ICT Poland Sp. z o.o. 
ul. Włoska 3 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 15-12-2014 Nie stwierdzono  Brak   Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
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automonitoringowych 

37 Miasto Kostrzyn nad Odrą 
ul. Graniczna 2 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

IV 15-12-2014 Nie stwierdzono  Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
dokumentacji z 
wyłączeniem badań 
automonitoringowych 

38 Montel Sp. z o.o. 
ul. Belgijska 2 
66-470 Kostrzyn nad Odra 

IV 19-12-2014 Nie stwierdzono Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

39 TACONIC Sp. z o.o. 
Zakład Produkcyjny w 
Kostrzynie nad Odrą 
Al. Milenijna 14 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

III 20-12-2014 Nie stwierdzono Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

40 Arctic Paper Kostrzyn S.A. 
ul. Fabryczna 1 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 22-12-2014 Nie stwierdzono Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 

41 Arctic Paper Kostrzyn S.A. 
ul. Fabryczna 1 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

II 31-12-2014 Nie stwierdzono Brak  Pozaplanowa 
Oparta na analizie 
badań 
automonitoringowych 



 


