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Wprowadzenie 

Informację opracowano na podstawie wyników badań monitoringowych 

i kontrolnych stanu środowiska wykonanych w 2016 r. i w latach poprzednich przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.  

 

I Ocena stanu środowiska na terenie powiatu nowosolskiego na tle 

województwa lubuskiego – według badań monitoringowych 

 

1. Wody powierzchniowe 

Monitoring wód powierzchniowych w 2016 r. prowadzony był zgodnie z zapisami: 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 listopada 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2013 poz. 1558) 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),  

 operacyjnego,  

 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.  

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. 

 

1.1. Rzeki 

W 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził 

na terenie województwa lubuskiego badania 43 rzek w 60 ppk. Na obszarze powiatu 

nowosolskiego prowadzone były badania w 1 ppk – Obrzyca-powyżej ujścia Ciekącej (m. 

Konotop). Ocena jakości wód dla 2016 roku jest obecnie na etapie weryfikacji 
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wykonywanej przez GIOŚ. W 2017 r. WIOŚ w Zielonej Górze prowadzi badania 15 jcwp na 

obszarze powiatu nowosolskiego. 

Ostatnia aktualna ocena opracowana jest w oparciu o dane za 2015 r. z 

uwzględnieniem dziedziczenia wyników oceny z lat 2010-2014. Wykonano ją w oparciu o 

rozporządzenie 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 wytyczne opracowane 

przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 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.  

W latach 2010-2015 objęto badaniami 108 z 205 jcwp rzecznych województwa 

lubuskiego. W 2015 r. przebadano 4 jcwp na obszarze powiatu nowosolskiego, natomiast 

proces dziedziczenia ocen pozwolił na ocenę stanu wszystkich 15 jcwp. 

Na obszarze powiatu dobry stan/potencjał ekologiczny stwierdzono w 7 jcwp, 

umiarkowany w 5 jcwp, słaby w 3 jcwp. W żadnej jcwp nie stwierdzono bardzo 

dobrego/maksymalnego oraz złego stanu/potencjału ekologicznego (rys. 1 i 2). O wynikach 

oceny stanu/potencjału ekologicznego poniżej stanu dobrego zdecydowała w 7 przypadkach 

klasa elementów biologicznych, w 5 klasa elementów fizykochemicznych, przy czym w 3 

zarówno klasa elementów biologicznych, jak i fizykochemicznych. 

Stan chemiczny określono w 5 jcwp, z czego w 4 jcwp stwierdzono dobry stan, a w 1 

jcwp stan zły (rys. 3 i 4). Zły stan jcwp spowodowany był przekroczeniami średniorocznych 

wartości sumy wskaźników: benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.  

Po uwzględnieniu spełnienia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych (jeśli 

jcwp na takowych występują) wykonano ocenę stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych rzecznych. Spośród wszystkich 15 badanych jcwp w latach 2010-2015, 9 

charakteryzowało się stanem złym, natomiast dla 6 jcwp nie było możliwe określenie stanu, 

co najczęściej spowodowane było brakiem oceny stanu chemicznego, przy równoczesnym 

dobrym stanie/potencjale ekologicznym i spełnionych wymaganiach dla obszaru 

chronionego (rys. 5 i 6). 

Tabela nr 1 przedstawia ocenę stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego, 

ocenę spełnienia dodatkowych wymagań dla obszarów chronionych oraz ocenę stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze powiatu nowosolskiego na 

podstawie wyników badań z lat 2012 - 2015 r. 
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Rys. 1. Ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych w województwie 
lubuskim badanych w latach 2010-2015 
 

 
Rys. 2. Ocena stanu i potencjału ekologicznego jcwp rzecznych w powiecie nowosolskim badanych 
w latach 2010-2015 
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Rys. 3. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych w województwie lubskim 
badanych w latach 2010-2015 
 

 
Rys. 4. Ocena stanu chemicznego jcwp rzecznych w powiecie nowosolskim badanych w latach 2010-
2015 
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Rys. 5. Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych w województwie lubskim badanych w latach 
2010-2015 po uwzględnieniu spełnienia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych 
 

 
Rys. 6. Ocena stanu jcwp rzecznych w powiecie nowosolskim badanych w latach 2010-2015 
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Tab. 1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze powiatu 
nowosolskiego na podstawie wyników badań z lat 2012-2015 r. 
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Odra od Kanału 
Wschodniego do 
Czarnej Strugi 

Odra - 
powyżej 
Nowej Soli 
(most na 
drodze Nowa 
Sól - 
Przyborów) 

2014 IV I II II SŁABY DOBRY NIE ZŁY 

Odra od Czarnej 
Strugi do Nysy 
Łużyckiej 

Odra - m. 

Połęcko 

2013, 
2014,
2015 

IV I PPD II SŁABY DOBRY NIE ZŁY 

Krzycki Rów od 
dpł. ze Wschowy 
do Odry 

Krzycki Rów - 
ujście do Odry 
(most na 
drodze Nowa 
Sól - Stany) 

2014 III I II II UMIARKOWANY DOBRY NIE ZŁY 

Odrzysko 
Kanał Krzycki - 
m. Siedlisko 

2014 I I II   DOBRY   TAK   

Biała Woda 
Biała Woda - 
ujście do Odry 
(m. Rejów) 

2014 II I PSD   UMIARKOWANY   NIE ZŁY 

Solanka 
Solanka - 
ujście do Odry 
(m. Nowa Sól) 

2014 II I II   DOBRY   TAK   

Mirotka 

Mirotka - 
ujście do 
Czarnej Strugi 
(m. 
Studzieniec) 

2014 II I II   DOBRY   TAK   

Kożuszna 

Kożuszna - 
ujście do 
Czarnej Strugi 
(m. 
Lubieszów) 

2014 IV I PSD   SŁABY   NIE ZŁY 

Czarna Struga od 
Mirotki do Odry 

Czarna Struga 
- ujcie do 
Odry (m. 
Nowa Sól - 
Koserz) 

2014 I I PPD   UMIARKOWANY   NIE ZŁY 

Śląska Ochla od 
źródła do Kanału 
Jeleniówka 

Śląska Ochla - 
m. Ługi 

2014 I I II   DOBRY   TAK   

Śląska Ochla od 
Kanału 
Jeleniówka do 
Odry 

Śląska Ochla - 
ujście do Odry 
(m. 
Bobrowniki) 

2014 I I II   DOBRY   TAK   
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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 

 
Na wykresach poniżej (rys. 7-11) zestawiono średnioroczne wartości wybranych 

wskaźników z wielolecia (2001-2016) badanych w wybranych ciekach powiatu 
nowosolskiego. Dla większości analizowanych jednolitych części wód rzecznych obserwuje 
się poprawę prezentowanych wskaźników: 

 Kożuszna - występuje poprawa w zakresie, ogólnego węgla organicznego i zawiesiny 

oraz obserwuje się poprawę pomimo nadal stwierdzanych wysokich wartości dla fosforu 

ogólnego, BZT5 oraz azotu ogólnego, 

 Śląska Ochla - występuje poprawa w zakresie BZT5 oraz azotu ogólnego, 

 Biała Woda - występuje poprawa w zakresie ogólnego węgla organicznego, 

 Czarna Struga - występuje poprawa w zakresie ogólnego węgla organicznego, 

 Obrzyca w Konotopie - występuje poprawa w zakresie ogólnego węgla organicznego. 

Obrzyca do 
Ciekącej z jez. 
Sławskim, 
Tarnowskim 
Dużym 

Obrzyca - 
powyżej ujścia 
Ciekącej (m. 
Konotop) 

2012, 
2015 

III I II II DOBRY PSD_sr NIE ZŁY 

Obrzyca od 
Ciekącej do ujścia 
z jez. Rudno 

Obrzyca - 
ujście do Odry 
(teren CUW 
"Sadowa") 

2012, 
2014,
2015 

III I PSD II UMIARKOWANY DOBRY NIE ZŁY 

Kanał Obrzycki 

Kanał 

Obrzycki - 

ujście do 

Obrzycy (m. 

Ostrzyce) 

2012, 
2015 

II I II II DOBRY   TAK   

Brzeźnica od 

źródła do Szumu 

Brzeźnica - m. 

Brzeźnica 
2012, 
2015 

III I II  UMIARKOWANY  NIE ZŁY 

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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Rys. 7. Średnioroczne stężenia azotu ogólnego [mg N/l] w wybranych rzekach powiatu nowosolskiego 
badanych w latach 2001-2016 

 

 
Rys. 8. Średnioroczne stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] w wybranych rzekach powiatu 
nowosolskiego badanych w latach 2001-2016 
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Rys. 9. Średnioroczne wartości BZT5 [mg O2/l] w wybranych rzekach powiatu nowosolskiego badanych 
w latach 2001-2016 
 

Rys. 10. Średnioroczne stężenia ogólnego węgla organicznego [mg C/l] w wybranych rzekach powiatu 
nowosolskiego badanych w latach 2004-2016 
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Rys. 11. Średnioroczne wartości zawiesiny ogólnej [mg/l] w wybranych rzekach powiatu 
nowosolskiego badanych w latach 2001-2016 

 

1.2. Jeziora 

Większość wód jezior województwa lubuskiego charakteryzuje się zwiększoną lub 

wysoką odpornością na degradację (II kategoria). Warunki morfometryczne i typ zlewni tych 

jezior przyczyniają się do ich ochrony przed oddziaływaniem antropogenicznym. Natomiast 

blisko 30% objętości wód jest mało odpornych na degradację. W wodach tych, nawet 

niewielkie zanieczyszczenia ponad naturalne spływy, powodują niekorzystne zmiany ich 

jakości. 

W dalszym ciągu największym zagrożeniem dla jezior są wprowadzane do nich 

nadmierne ładunki zanieczyszczeń antropogenicznych. Najczęściej zanieczyszczenia 

przedostają się do nich z wodami dopływów. Dużym zagrożeniem dla stanu czystości jezior 

jest nieprawidłowo prowadzona, na rolniczo użytkowanych terenach, gospodarka nawozami, 

szczególnie naturalnymi, zwłaszcza jeśli nad jeziorami znajdują się fermy hodowli zwierząt. 

Od kilku lat dodatkowym źródłem biogenów mogących przedostawać się do wód 

powierzchniowych są również rolniczo zagospodarowywane ustabilizowane osady 

komunalne. Kolejnym zagrożeniem jest intensywne rekreacyjne użytkowanie jezior  

z ośrodkami wypoczynkowymi nieprawidłowo prowadzącymi gospodarkę ściekową lub 

odpadową. 

W 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził 

na terenie województwa lubuskiego badania 29 jezior w 29 ppk (w tym 2 jeziora tzw. 

reperowe w 2 ppk). Ocena jakości wód dla 2016 roku jest obecnie na etapie weryfikacji 
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wykonywanej przez GIOŚ. Na obszarze powiatu nowosolskiego w 2016 r. prowadzono 

badania 1 jeziora (Rudno) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie 

wybranych substancji priorytetowych. 

W 2016 r. dokonano oceny jakości dla 21 jednolitych części wód jezior, zbadanych  

w roku 2015 na obszarze województwa lubuskiego. Ocenę przeprowadzono w oparciu  

o wytyczne przygotowane przez GIOŚ oraz na podstawie rozporządzenia 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.  

z 2014 r., poz. 1482). Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja została przeprowadzona 

przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ocenę 

wykonano w oparciu o proces dziedziczenia dokonany dla jezior badanych w latach 2010-

2015 więcej niż raz, polegający na przypisaniu jeziorom ocen wskaźników zbadanych w roku 

wcześniejszym. Na podstawie dokonanej oceny jakości jednolitych części wód jezior na 

obszarze województwa lubuskiego stwierdzono, że stan / potencjał ekologiczny bardzo 

dobry / maksymalny posiadały 3 jeziora, dobry – 6 jezior, umiarkowany – 5 jezior, słaby – 3 

jeziora oraz zły – 4 jeziora. Ocena stanu chemicznego dokonana łącznie dla 20 jezior 

wykazała w przypadku 17 jezior stan chemiczny dobry, natomiast pozostałe 3 jeziora 

osiągnęły stan chemiczny poniżej dobrego ze względu na przekroczenia dopuszczalnego 

stężenia dla substancji z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – sumy 

benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu. Ogólna ocena stanu jednolitych części 

wód jezior wykazała, że 8 jezior osiągnęło stan dobry, a 12 jezior stan zły. Dla pozostałego  

1 jeziora nie określono ogólnej oceny stanu ze względu na brak badań stanu chemicznego.  

Na obszarze powiatu nowosolskiego, w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska, badane i ocenione jest 1 jezioro – jezioro Rudno, leżące na pograniczu  

2 województw: lubuskiego oraz wielkopolskiego, które ostatni raz przebadane zostało  

w 2015 r. (tab. 2). Jezioro Rudno jest jeziorem przepływowym, o powierzchni 163 ha i 

maksymalnej głębokości wynoszącej 9,1 m. Akwen posiada niekorzystne warunki naturalne i 

charakteryzuje się wysoką podatnością na wpływ zanieczyszczeń zewnętrznych. Jakość jego 

wód jest w znacznym stopniu uzależniona od jakości jego dopływów. Do jeziora wpływają 2 

znaczące cieki wodne: od południa rzeka Obrzyca, a od wschodu Południowy Kanał Obry. W 

efekcie przeprowadzonych badań, stan ekologiczny jeziora oceniono jako słaby, który 

zdeterminowała ocena elementów biologicznych (fitoplanktonu) oraz wskaźniki 

fizykochemiczne. Stan chemiczny oceniono jako stan poniżej dobrego, ze względu na 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla substancji z grupy wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych – sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. 

Ogólny stan jeziora określono jako zły.  
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Tab. 2. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, chemicznego i ogólnego jeziora Rudno w 2015 r. 

O – operacyjny, * - dane dziedziczone 

 

Na wykresach poniżej (rys. 12-18) zestawiono średnioroczne wartości wybranych 

wskaźników z wielolecia (1991-2015) badanych w jeziorze Rudno. 

Wyraźną tendencję malejącą widać w przypadku azotu amonowego. Najwyższą 

wartość stwierdzono w 1999 r., natomiast najniższą w 2015 r. Tendencję wzrostową 

zaobserwowano w przypadku przewodności elektrolitycznej właściwej. Najniższą wartość 

zaobserwowano w 1991 r., natomiast najwyższą w 2012 r. W przypadku azotu ogólnego po 

okresie spadku ponownie nastąpił jego wzrost. Najniższe wartości zaobserwowano w 2004 

r., natomiast najwyższe w 2015 r. Fosfor ogólny nie wykazywał żadnych tendencji w 

analizowanym okresie. Najniższą wartość zaobserwowano w 1999 r., natomiast najwyższą w 

2015 r. Chlorofil „a” po okresie wzrostu do 2004 r. spadł w 2012 r. do poziomu najniższego z 

obserwowanych. Przezroczystość po okresie spadku do 2012 r., kiedy to stwierdzono 

najniższą widzialność krążka Secchi’ego, ponownie wzrosła. Najwyższą przezroczystość 

stwierdzono w 1991 r. W przypadku fosforanów nie stwierdzono żadnej tendencji. Najniższą 

wartość stwierdzono w 2012 r., natomiast najwyższą w 2015 r.  

 Szczegółowe dane dotyczące wyników badań rzek i jezior w latach 2010-2015 oraz  

w latach wcześniejszych dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. 
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Rys. 12. Średnioroczne wartości stężenia azotu ogólnego [mg N/l] w jeziorze Rudno w latach 1991-
2015 
 

 
Rys. 13. Średnioroczne wartości stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] w jeziorze Rudno w latach 1991-
2015 
 

 
Rys. 14. Średnioroczne wartości stężenia chlorofilu „a” [µg/l] w jeziorze Rudno w latach 1991-2012 
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Rys. 15. Średnioroczne wartości przezroczystości [m] w jeziorze Rudno w latach 1991-2015 
 

 
Rys. 16. Średnioroczne wartości azotu amonowego [mg N-NH4/l] w jeziorze Rudno w latach  
1991-2015 

 

 
Rys. 17. Średnioroczne wartości fosforanów [mg PO4/l] w jeziorze Rudno w latach 1991-2015 
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Rys. 18. Średnioroczne wartości przewodnictwa [µS/cm] w jeziorze Rudno w latach 1991-2015 

 

Wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodno-ściekowej w zlewni jeziora Rudno 

doprowadziły do jego trwałej degradacji, czego objawami są często pojawiające się zakwity 

sinic i śnięcia ryb (np. w 2014 r.), nagromadzenie się dużych pokładów osadów dennych, 

zubożenie bioróżnorodności jeziora, zmniejszenie przezroczystości, a w konsekwencji spadek 

atrakcyjności pod względem rekreacyjnym. W ostatnich latach obserwuje się utrzymujący się 

słaby stan ekologiczny wód jeziora, na co główny wpływ ma ocena fitoplanktonu. Ze względu 

na naturalne warunki morfometryczne jeziora jezioro zalicza się do zbiorników o bardzo 

wysokiej podatności na degradację, co wymaga wręcz drobiazgowej dbałości o to, by nawet 

niewielkie ilości zanieczyszczeń nie przedostawały się do jeziora. Jest to bardzo istotne mając 

na uwadze jakość wód dostających się do jeziora wraz z jego dopływami. Jakość wód 

dopływów (Obrzycy oraz Południowego Kanału Obry), co prawda ulega systematycznej 

poprawie, zwłaszcza Południowego Kanału Obry, jednak nadal stan/potencjał ekologiczny 

mieści się w stanie umiarkowanym bądź złym. Istotny jest tu stopień skanalizowania 

okolicznych gmin oraz jakość wód odprowadzanych do dopływów jeziora z okolicznych 

oczyszczalni ścieków. Bardzo duża zlewnia całkowita jeziora w stosunku do objętości jego 

wód, znajdujące się w jego zlewni miejscowości (Sława, Śmigiel, Konotop, Kolsko, Kaszczor, 

Przemęt, Wijewo) oraz przeważające zagospodarowanie rolnicze zlewni (59,1%) przyczyniają 

się do degradacji jeziora. W związku z tym tak istotna jest dbałość o jakość wód dopływów 

jeziora poprzez m.in. kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni 

jeziora, szczególnie na terenach wiejskich oraz ośrodkach wypoczynkowych, nadzór nad 

nielegalnymi zrzutami ścieków, odprowadzanie do wód oczyszczonych ścieków komunalnych 

i przemysłowych z najwyższym stopniem oczyszczania, prawidłowe użytkowanie urządzeń 

wodnych, konserwacja rowów i kanałów, prowadzenie upraw, nawożenia i hodowli zwierząt 

zgodnie z kodeksem dobrych praktyk rolniczych, przestrzeganie warunków zawartych w 

pozwoleniach wodno-prawnych, ograniczenie rekreacyjnego użytkowania i zabudowy linii 

brzegowej. 
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2. Wody podziemne  

W 2016 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego 

prowadzono w sieci monitoringu krajowego, w ramach monitoringu diagnostycznego. 

Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

realizowany jest w celu dokonania oceny wpływu oddziaływań wynikających  

z działalności człowieka oraz długoterminowych zmian wynikających zarówno z warunków 

naturalnych, jak i antropogenicznych. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny – 

Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Na obszarze województwa sieć pomiarowa obejmowała 66 punktów pomiarowo - 

kontrolnych. W 64 punktach próby pobrano raz w roku, 2 punkty opróbowano dwukrotnie. 

Badania prowadzono na terenie wszystkich powiatów oraz na terenie miast: Zielona Góra  

i Gorzów Wlkp. Badaniami objęto 13 Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd)  

o numerach: 33, 34, 40, 41, 58, 59, 68, 69, 76, 77, 78, 92 oraz 93. 

Jakość wód w punktach pomiarowych monitoringu diagnostycznego kształtowała się 

następująco: 

 w 1 punkcie odnotowano wody bardzo dobrej jakości (I klasa), 

 w 29 punktach pomiarowych stwierdzono wody dobrej jakości (II klasa), 

 w 24 punktach pomiarowych badania wykazały zadawalającą jakość wód (III klasa), 

 w 9 punktach stwierdzono IV klasę – wody niezadawalającej jakości, 

 w 3 punktach odnotowano wody złej jakości – klasa V. 

Zgodnie z przeprowadzoną klasyfikacją jakość wód podziemnych w województwie 

lubuskim w 2016 roku przedstawiała się następująco: wody bardzo dobrej jakości (klasa I) 

stanowiły 1,6% ogółu badanych wód, wody dobrej jakości (klasa II) – 43,9%, wody 

zadowalającej jakości (klasa III) – 36,4%, wody niezadowalającej jakości (klasa IV), – 13,6% , 

wody złej jakości (klasa V) – 4,5%. Oznacza to, iż dobry stan chemiczny (klasa I, II, III) 

stwierdzono w 81,8% badanych wód, natomiast słaby stan chemiczny (klasa IV, V) stanowi 

18,2% badanych wód. 

Udział procentowy poszczególnych klas jakości wód podziemnych województwa 

lubuskiego wg badań monitoringu diagnostycznego 2016 r. przedstawia rys. 19. 
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24
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wody bardzo dobrej jakości (klasa I)

wody dobrej jakości (klasa II)

wody zadowalającej jakości (klasa III)

wody niezadowalającej jakości (klasa IV)

wody złej jakości (klasa V)

 
Rys. 19. Udział procentowy poszczególnych klas jakości wód podziemnych województwa lubuskiego  
wg badań monitoringu diagnostycznego w 2016 r. 
 

Na obszarze powiatu nowosolskiego badania wód podziemnych w sieci monitoringu 

krajowego (w ramach monitoringu diagnostycznego) przeprowadzono w punkcie 

pomiarowym nr 1834 zlokalizowanym w miejscowości Nowe Żabno, gm. wiejska Nowa Sól 

(rys. 20).  

Na podstawie przeprowadzonych badań wody podziemne w punkcie nr 1834 

sklasyfikowano wstępnie do IV klasy jakości. Czynnikiem determinującym jakość wód w tym 

punkcie był odczyn pH – 11,09 (wskaźnik terenowy) – wartość charakterystyczna dla danego 

obszaru. Z uwagi na brak wskaźników w granicach stężeń III klasy jakości oraz terenowy 

charakter wskaźnika w końcowej klasyfikacji wody sklasyfikowano do III klasy – wody 

zadawalającej jakości (tab. 3). 

 

Tab. 3. Oznakowanie, klasa jakości oraz wskaźnik, który zadecydował o zadowalającej  jakości wód 
podziemnych w ppk nr 1834 na obszarze powiatu nowosolskiego w 2016 r. 

Nr 
punktu 

Identyfikator 
UE 

Miejscowość JCWPd 

Klasa 
jakości 
wody  

w punkcie 

Wskaźniki  
w 

granicach 
stężeń III 

klasy 
jakości 

Wskaźniki  
w 

granicach 
stężeń IV 

klasy 
jakości 

Wskaźniki  
w 

granicach 
stężeń V 

klasy 
jakości 

1834 PL600078_015 Nowe Żabno 78 III - pH - 
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Rys. 20. Lokalizacja punktu pomiarowego wód podziemnych na terenie powiatu nowosolskiego  
w 2016 roku 

 

Szczegółowe informacje dotyczące jakości wód podziemnych województwa 

lubuskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

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

2.2. Monitoring lokalny wód podziemnych 

Na terenie powiatu nowosolskiego prowadzone są obserwacje jakości wód 

podziemnych w ramach tzw. monitoringu lokalnego (sieci piezometrów wokół składowisk 

odpadów). Jak wynika ze sprawozdań przesyłanych do WIOŚ w Zielonej Górze, w 2016 r. 

monitoring taki prowadzony był na terenie eksploatowanego składowiska odpadów 

komunalnych w Kiełczu oraz zamkniętego składowiska odpadów w Kolsku. 

 

Eksploatowane Składowisko Odpadów Komunalnych w miejscowości Kiełcz, gmina Nowa Sól 

Sieć monitoringu lokalnego składowiska obejmuje 12 piezometrów. W 2016 roku 

pomiary w otworach obserwacyjnych wykonano czterokrotnie (co 3 miesiące). Na podstawie 

przeprowadzonych badań wody podziemne na składowisku w Kiełczu pod względem stanu 

chemicznego (zawartość ogólnego węgla organicznego, przewodność elektrolityczna 

właściwa, zawartość metali oraz suma WWA), spełniają kryteria klasy I lub II, a więc ich stan 

chemiczny jest dobry. Jedynie wartość pH w piezometrach P10 i P11 oraz P5 (III kwartał) oraz 

http://www.zgora.pios.gov.pl/
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zawartość ogólnego węgla organicznego w piezometrze P5 (I kwartał) klasyfikują wody  

w tych otworach do IV klasy jakości. Analizując wyniki badań wód podziemnych z sieci 

piezometrów wokół składowiska stwierdzono, że nie występuje infiltracja zanieczyszczeń  

z odcieków składowiskowych do wód gruntowych. 

 

Zamknięte składowisko odpadów w Kolsku 

Sieć monitoringu lokalnego składowiska obejmuje 3 piezometry. W 2016 roku 

pomiary w otworach obserwacyjnych wykonano dwukrotnie. Na podstawie 

przeprowadzonych badań wody podziemne na zrekultywowanym składowisku w Kolsku pod 

względem stanu chemicznego (przewodność elektrolityczna właściwa, zawartość metali, 

suma WWA, benzo(a)piren, azotany, chlorki, siarczany) sklasyfikowano do wód I lub II klasy 

(wody dobrej lub bardzo dobrej jakości), a tym samym ich stan chemiczny jest dobry. Jedynie 

wskaźniki terenowe jak  odczyn pH i temperatura oraz ogólny węgiel organiczny wykazują IV 

klasę jakości. Na podstawie uzyskanych wyników badań wód podziemnych z ww. obszaru nie 

stwierdzono oddziaływania obiektu na jakość wód podziemnych. 

 

3. Imisja zanieczyszczeń powietrza  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał w 2017 r. 

kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim. Ocena ta została 

opracowana na podstawie wyników badań imisji zanieczyszczeń powietrza 

przeprowadzonych w 2016 r. oraz metod wspomagających, tj. analogii do wyników 

pomiarów automatycznych uzyskanych na innym obszarze oraz modelowania 

matematycznego. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie 

informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa 

lubuskiego (ryc. 21, 22). Ocena za rok 2016 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. 

Obszar powiatu nowosolskiego zaliczany jest do strefy lubuskiej. 
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Rys. 21. 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 
 

 
Rys. 22. 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, Smolarach Bytnickich (pow. 

krośnieński) oraz Żarach. W ocenie jakości powietrza pod kątem ochrony roślin 

wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w Smolarach Bytnickich. 

Ponadto w ocenie wykorzystano również metody wspomagające, tj. analogię do wyników 

pomiarów automatycznych uzyskanych na innym obszarze oraz modelowanie matematyczne 

(w postaci raportu oraz map) opracowane przez firmę ATMOTERM S.A. na zlecenie 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach pracy pt. „Wspomaganie ocen jakości 

powietrza z użyciem modelowania w zakresie PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P dla lat 2015, 

2016, 2017”. 

Należy pamiętać, że poziom stężeń zanieczyszczeń występujących w powietrzu zależy 

w głównej mierze od ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska powietrznego. 

Innymi, ważnymi czynnikami, które mają wpływ na jakość powietrza są topografia terenu 

oraz warunki meteorologiczne.  

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 docelowy oraz poziom celu długoterminowego (rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  

w powietrzu, Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). 

   

 
Rys. 23. Lokalizacja stanowisk pomiarów automatycznych jakości powietrza i ich zakres pomiarowy  
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Rys.24. Lokalizacja stanowisk badań manualnych jakości powietrza i ich zakres pomiarowy  

 

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 2016 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. Ponadto stwierdzono przekroczenie poziomu celu 

długoterminowego, określonego w odniesieniu do stężenia ozonu (8-godz. średnia krocząca). 

W strefie miasto Zielona Góra stwierdzono przekroczenie wartości docelowej 

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

stwierdzono przekroczenie poziomu celu długoterminowego, określonego w odniesieniu do 

stężenia ozonu (8 godz. średnia krocząca). 

W strefie lubuskiej, w 2016 r., stwierdzono występowanie w ciągu roku 

ponadnormatywnej ilości przekroczeń dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 na stacji we Wschowie, przekroczenie wartości docelowej stężenia 

średniorocznego pyłu benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w miejscowościach: Żary, 

Wschowa oraz Sulęcin oraz ponadnormatywną liczbę dni (średnia z 3 lat) ze stężeniem ozonu 
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powyżej 120 mg/m3 na stacji w Smolarach Bytnickich. Ponadto na obszarze strefy lubuskiej, 

stwierdzono przekroczenie poziomu celu długoterminowego, określonego w odniesieniu do 

stężenia ozonu (8-godz. średnia krocząca). 

W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2016 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. 

 

Pył zawieszony PM10 

W 2016 r. na żadnej ze stacji województwa lubuskiego nie odnotowano przekroczenia 

wartości średniorocznej (40 µg/m3) pyłu PM10 w powietrzu (rys. 25, 29). Wartość 

normatywna (35 razy) – dopuszczalna liczba przekroczeń stężenia 24-godzinnego została 

przekroczona w Gorzowie Wlkp., we Wschowie (rys. 26). Dodatkowo w oparciu o przekazane 

przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracowanie, pt. „Wyniki modelowania 

stężeń PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 

2016” na obszarze powiatu nowosolskiego wskazane zostało przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego PM10 w powietrzu w Nowej Soli (obszar - 9,75 km2, 

liczba mieszkańców- 32 061) – rys. 30. 

Widoczna jest tu wyraźna zmienność sezonowa, najniższe stężenia odnotowano  

w sezonie poza grzewczym, najwyższe w sezonie grzewczym (rys. 27). Głównymi przyczynami 

wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 jest tzw. niska emisja (emisja związana  

z indywidualnym ogrzewaniem budynków), emisja związana z intensywnym ruchem 

pojazdów w centrum miasta, emisja punktowa oraz lokalne warunki wpływające na 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (warunki meteorologiczne, ukształtowanie terenu). 

 

 
Rys. 25. Wyniki badań stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, wykonanych 
na obszarze województwa lubuskiego w latach 2005-2016 
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Rys. 26. Liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 
w powietrzu, wykonanych na obszarze województwa lubuskiego w latach 2014-2016 
 

 
Rys. 27. Wyniki badań stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, wykonanych na obszarze 
województwa lubuskiego w 2016 roku, z podziałem na sezon grzewczy i pozagrzewczy 

 

 
Rys. 28. Stężenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pomierzone w 2016 roku na stacjach: we 
Wschowie, w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Sulęcinie oraz w Żarach 
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Rys. 29. Wynik modelowania w powiecie nowosolskim dla stężenia średniorocznego pyłu 
zawieszonego PM10 w 2016 r. (źródło: GIOŚ) 
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Rys. 30. Wynik modelowania w powiecie nowosolskim dla stężenia dobowego pyłu zawieszonego 
PM10 w 2016 r. (źródło: GIOŚ) 
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Pył zawieszony PM2,5 

Badania stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, prowadzone w 2016 roku 

na terenie województwa lubuskiego, podobnie jak w ubiegłych latach (rys. 31), nie wykazały 

przekroczenia wartości normatywnych – poziomu dopuszczalnego (25 µg/m3) na żadnej ze 

stacji. W oparciu o wykonane modelowanie na obszarze powiatu nowosolskiego wskazane 

zostało przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM2,5 w Nowej Soli (obszar - 2 km2, liczba 

mieszkańców - 9 840) – rys. 32 Działania związane z zaliczeniem strefy do określonej klasy 

dla PM2,5 dotyczą tylko klasyfikacji podstawowej, dokonywanej na podstawie aktualnie 

obowiązującej wartości poziomu dopuszczalnego, równego 25 µg/m3 (klasy A, C). 

 
 

Rys. 31. Wyniki badań stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, wykonanych 
na obszarze województwa lubuskiego w latach 2010-2016 

 

W wykonanej ocenie pod katem stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 uwzględniono również 

dodatkowe kryterium - poziom dopuszczalny określony dla tzw. fazy II, równy 20 µg/m3,  

z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r. Jest to orientacyjna wartość dopuszczalna, która 

zostanie zweryfikowana przez Komisję Europejską w świetle dalszych informacji, w tym na 

temat skutków dla zdrowia i środowiska oraz wykonalności technicznej. Poziom 

dopuszczalny określony dla tzw. fazy II został przekroczony w Nowej Soli, obszar - 9,5 km2, 

liczba ludności - 31 876 oraz Kożuchowie obszar – 0,25 km2, liczba ludności - 677. 

W przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 podobnie jak w przypadku innych 

zanieczyszczeń pyłowych zauważalna jest wyraźna sezonowość, tzn. średnie wartości  

z okresu grzewczego są znacznie wyższe od średnich z okresu pozagrzewczego (rys. 33). 
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Rys. 32. Wynik modelowania w powiecie nowosolskim dla stężenia średniorocznego pyłu 
zawieszonego PM2,5 w 2016 r. (źródło: GIOŚ) 
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Rys. 33. Wyniki badan stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, wykonanych na obszarze 
województwa lubuskiego w 2016 roku, z podziałem na sezon grzewczy i pozagrzewczy 
 

Benzo(a)piren 

W przypadku benzo(a)pirenu, podobnie jak w latach ubiegłych (rys. 34), na każdej 

stacji pomiarowej odnotowano przekroczenie wartości normatywnej stężenia 

średniorocznego (1,0 ng/m3): Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich – 3,12 ng/m3, Gorzów 

Wlkp., ul. Piłsudskiego – 2,03 ng/m3, Zielona Góra – 2,13 ng/m3, Wschowa – 3,91 ng/m3, 

Sulęcin – 2,83 ng/m3, Żary – 2,49 ng/m3.  

Na podstawie przeprowadzonego modelowania na obszarze powiatu nowosolskiego 

wyodrębniono obszary przekroczeń dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym 

PM10 (rys. 36): 

 - Kolsko, obszar - 1,5 km2, liczba mieszkańców - 949, 
- Chełmek, obszar - 0,25 km2, liczba mieszkańców - 38, 
- Bobrowniki, obszar - 0,75 km2, liczba mieszkańców - 523, 
- Bielawy, obszar - 0,75 km2, liczba mieszkańców  - 290, 
- Nowa Sól, obszar - 51,25 km2, liczba mieszkańców  - 42 498, 
- Siedlisko, obszar - 3,25 km2, liczba mieszkańców  - 1 061 
- Bytom Odrzański, obszar - 4,75 km2, liczba mieszkańców  - 4 451, 
- Kożuchów, obszar - 14,5 km2, liczba mieszkańców  - 10 131, 
- Nowe Miasteczko, obszar - 5 km2, liczba mieszkańców  – 2 895. 
 
Obserwuje się wyraźną zmienność sezonową z najwyższymi stężeniami występującymi w 

sezonie grzewczym (rys. 35). 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 punktowa oraz pochodzenia komunikacyjnego wynikająca ze spalania 

paliw w silnikach, oraz w wyniku podnoszenia pyłu z brudnych i będących w złym stanie 

technicznym dróg – tzw. emisja wtórna.  
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Rys. 34. Wyniki badan stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym  
w powietrzu, wykonanych na obszarze województwa lubuskiego w latach 2007-2016 
 

 
Rys. 35. Wyniki badan stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym w powietrzu, 
wykonanych na obszarze województwa lubuskiego w 2016 roku, z podziałem na sezon grzewczy 
 i pozagrzewczy 
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Rys. 36. Wynik modelowania w powiecie nowosolskim dla stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu  
w pyle zawieszonym PM10 w 2016 r. (źródło: GIOŚ) 
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Rys. 37. Wyniki badań stężenia miesięcznego pyłu zawieszonego PM10 i zawartego w nim 
benzo(a)pirenu pomierzone w 2016 r. na stacji pomiarowej w Żarach 

 

Arsen 

Jak to przedstawione jest na poniższych wykresach (rys. 38-39), stężenie 

średnioroczne arsenu nie odbiegało (w odróżnieniu do lat ubiegłych) od wartości 

normatywnej (6 ng/m3): Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich – 1,36 ng/m3, Gorzów 

Wlkp., ul. Piłsudskiego – 1,46 ng/m3, Zielona Góra – 4,71 ng/m3, Wschowa – 5,72 ng/m3, Żary 

– 3,13 ng/m3, Sulęcin – 1,31 ng/m3. Najwyższe stężenia odnotowywano w sezonie 

grzewczym. Zgodnie z opracowanym programem ochrony powietrza dla strefy lubuskiej, jako 

główną przyczynę wysokich stężeń arsenu w powietrzu uznaje się napływ zanieczyszczenia 

spoza strefy, z sąsiadujących terenów zlokalizowanych na południe od strefy (w powiecie 

głogowskim).  

 

 
Rys. 38. Wyniki badan stężenia średniorocznego arsenu zawartego w pyle zawieszonym w powietrzu, 
wykonanych na obszarze województwa lubuskiego w latach 2005-2016 
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Rys. 39. Wyniki badan stężenia arsenu zawartego w pyle zawieszonym w powietrzu, wykonanych na 
obszarze województwa lubuskiego w 2016 roku z podziałem na sezon grzewczy i pozagrzewczy 

 

Ozon 

W 2016 roku na stacjach monitoringu jakości powietrza województwa lubuskiego nie 

stwierdzono wartości stężenia ozonu przekraczające poziom informowania (180 µg/m3)  

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (240 µg/m3) dla okresu 

uśredniania – 1 godzina. Pomiary wykonane w Smolarach Bytnickich (stacja tła 

pozamiejskiego) uwzględniana w ocenie pod kątem ochrony zdrowia, w latach 2014 – 2016 

wykazały, że dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku 

kalendarzowym (25 razy), będąca średnią z 3 lat, została przekroczona, natomiast na 

pozostałych stacjach województwa lubuskiego wartość ta została dotrzymana (rys. 42). Na 

rysunku 40 przedstawiono zmienność dobową stężenia ozonu w zależności od temperatury, 

pomierzone na stacji w Żarach przy ul. Szymanowskiego. 

 

 
Rys. 40. Zmienność dobowa stężenia ozonu w zależności od temperatury w 2016 r. na stacji 
pomiarowej w Żarach 
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Rys. 41. Wynik modelowania w województwie lubuskim obrazujące liczbę dni z przekroczeniami 
wartości docelowej obliczona dla 2016 r. (źródło: GIOŚ) 
 

 
Rys. 42. Zestawienie wystąpienia liczby epizodów z wartością ≥120µg/m3 max. ośmiogodzinnej 
kroczącej w ciągu roku uśredniania w ciągu trzech kolejnych lat dla ozonu na obszarze województwa 
lubuskiego w latach 2010-2016  
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Rys. 43. Obszary przekroczeń dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu docelowego w roku 
kalendarzowym (25 razy/rok), będąca średnią z 3 lat 
 

Ponadto z badań zanieczyszczenia powietrza wykonanych przez WIOŚ wynika, że dla 

kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia, stężenia dwutlenku siarki (rys. 44  

i 47), dwutlenku azotu (rys. 45 i 46), benzenu, tlenku węgla oraz zawartych w pyle 

zawieszonym PM10: kadmu, niklu oraz ołowiu, występowały w zakresie obowiązujących 

norm.  
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Rys. 44. Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki w powietrzu wykonane na obszarze województwa 
lubuskiego w latach 2005-2016 

 

 
Rys. 45. Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu w powietrzu wykonane na obszarze województwa 
lubuskiego w latach 2005-2016. 
 

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.  
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Rys. 46. Wynik modelowania w powiecie nowosolskim dla stężenia średniorocznego dwutlenku azotu  
w 2016 r. (źródło: GIOŚ) 
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Rys. 47. Wynik modelowania w powiecie nowosolskim dla stężenia średniorocznego dwutlenku siarki  
w 2016 r. (źródło: GIOŚ) 

 

Z powodu występowania przekroczeń wszystkie ww. strefy zostały wskazane, jako 

strefy dla których - zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska - wymagane jest 
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sporządzenie programu ochrony powietrza mające na celu osiągnięcie wymaganych 

poziomów substancji w powietrzu.  

Wyniki oceny stężeń zanieczyszczeń powietrza występujących w strefach 

województwa lubuskiego w 2016 r., stanowią potwierdzenie konieczności wdrożenia działań 

naprawczych określonych w już opracowanych programach ochrony powietrza.  

 

4. Ocena zanieczyszczenia opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń z opadów 

do podłoża  

Na podstawie badań chemizmu opadów atmosferycznych przeprowadzonych w 2016 

roku przez WIOŚ w Zielonej Górze dokonana została ocena depozycji zanieczyszczeń do 

podłoża (wykonana przez wrocławski oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), 

przeprowadzona na podstawie danych pomiarowych i analitycznych opadów z 22 stacji 

monitoringowych - 2 stacje w woj. lubuskim zlokalizowane w Zielonej Górze i Gorzowie 

Wlkp., oraz danych pomiarowych ze 162 punktów pomiaru wysokości opadów 

zlokalizowanych na terenie Polski. 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, ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu).  

W 2016 roku na stacjach monitoringowych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. dokonano 203 

pomiarów wartości pH dobowych próbek opadów. Wartości pH mieściły się w zakresie od 

4,18 do 7,04. W przypadku 39% próbek dobowych stwierdzono „kwaśne deszcze” – opady  

o wartości pH poniżej 5,6, oznaczające naturalny stopień zakwaszenia wód opadowych.  

W przypadku uśrednionych miesięcznych próbek wartości pH poniżej 5,6 występowały  

w 21% pomiarów i jest to o 12% mniej niż w 2015 roku, a w wielolecia 1999-2015 ich średnia 

ilość kształtowała się na poziomie 53%. 

Na wykresach poniżej (rys. 48-53) przedstawiono zmienność w latach 2009-2016 

depozytu badanych substancji na obszarze powiatu nowosolskiego. W tabeli 4 zamieszczono 

szczegółowe informacje dotyczące obciążenia powierzchniowego substancjami 

deponowanymi z opadów atmosferycznych w 2016 r. 
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Rys. 48. Depozyt metali: kadmu, niklu i chromu na 
obszarze powiatu nowosolskiego w wieloleciu 2009-
2016 
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Rys. 49. Depozyt związków azotu na obszarze powiatu 
nowosolskiego w wieloleciu 2009-2016 
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Rys. 50. Depozyt siarczanów, wapnia i chlorków na 
obszarze powiatu nowosolskiego w wieloleciu 2009-
2016 
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Rys 51. Depozyt sodu, potasu i magnezu na obszarze 
powiatu nowosolskiego w wieloleciu 2009-2016 
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Rys. 52. Depozyt cynku, miedzi i ołowiu na obszarze 
powiatu nowosolskiego w wieloleciu 2009-2016 
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Rys. 53. Depozyt fosforu ogólnego i jonów wodorowych 
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Tab. 4. Obciążenie powierzchniowe powiatu nowosolskiego substancjami wzniesionymi przez opady 

atmosferyczne w 2016 roku [ładunki jednostkowe w kg/ha*rok i ładunki całkowite w tonach/rok] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocena 

depozycji zanieczyszczeń do podłoża z wielolecia i 2016 roku są dostępne na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze: 

www.zgora.pios.gov.pl. 

 

5. Hałas 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2016 roku  

w ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego przeprowadził na terenie powiatu 

nowosolskiego pomiary dobowe hałasu drogowego w m. Kożuchów oraz Studzieniec (tab. 5 i 

6, rys. 54).   

Punkt pomiarowy w Kożuchowie (droga wojewódzka nr 283) zlokalizowano  

w odległości 10 m od krawędzi jezdni. Charakteryzował się zabudową jednorodzinną  

i wielorodzinną. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu. Średnio natężenie ruchu w porze 

dziennej wynosiło 154 poj./h, w tym 13,4% pojazdów ciężkich, a w porze nocnej 19 poj./h,  

w tym 12,1 % pojazdów ciężkich. 

W m. Studzieniec punkt pomiarowy zlokalizowano w odległości 10 m od krawędzi 

jezdni. Charakteryzował się zabudową wiejską zagrodową. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy 

ruchu. Średnio natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 62 poj./h, w tym 6,1% pojazdów 

ciężkich, a w porze nocnej 7 poj./h, w tym 7,7 % pojazdów ciężkich. 

Wskaźnik 

zanieczyszczenia 

Ładunek jednostkowy Ładunek całkowity 

[kg/ha*rok] [tony/rok] 

Siarczany [SO4
-2

] 10,30 794 

Chlorki [Cl
-
] 4,70 362 

Azotyny+azotany [NNO2
-
-+NO3

-
] 3,07 237 

Azot amonowy [NNH4
+
] 4,70 362  

Azot ogólny [Nog.] 14,19 1094 

Fosfor ogólny [Pog.] 0,540 41,6 

Sód [Na] 3,07 237 

Potas [K] 2,34 180 

Wapń [Ca] 4,38 338 

Magnez [Mg] 0,64 49 

Cynk [Zn] 0,156 12,0 

Miedź [Cu] 0,0535 4,1 

Ołów [Pb] 0,0079 0,61 

Kadm [Cd] 0,00049 0,038 

Nikiel [Ni] 0,0046 0,35 

Chrom [Cr] 0,0012 0,092 

Jon wodorowy [H
+
] 0,0191 1,47 

http://www.zgora.pios.gov.pl/
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Rys. 54. Punkty pomiarowe monitoringu hałasu w m. Kożuchów i Studzieniec 
 
Tab. 5. Zestawienie wyników badań monitoringu hałasu drogowego w porze dziennej 
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nr 283 
Kożuchów 62,9 154 21 13,4 

2 
droga wojewódzka 

nr 283 
Studzieniec 62,5 62 7,5 6,1 
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Tab. 6. Zestawienie wyników badań monitoringu hałasu drogowego w porze nocnej 
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1 
droga wojewódzka 

nr 283 
Kożuchów 55,4 19 2 12,1 

2 
droga wojewódzka 

nr 283 
Studzieniec 54,7 7 0,5 7,7 

 

Zbadane poziomy natężenia hałasu drogowego, które wyniosły w porze dnia  62,9 i 62,5 dB 

oraz w porze nocy 55,4 i 54,7 dB, nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych, wynoszących 

dla tych lokalizacji, odpowiednio 65 dB i 56 dB. 

 
6. Pola elektromagnetyczne 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2016 

roku badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w 45 punktach pomiarowych na 

obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. 

mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych 

obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach 

dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska). 

 Pomiary wykonane w 2016 roku na terenie województwa lubuskiego w żadnym 

punkcie pomiarowym nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Zmierzone 

wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego 

wahały się w granicach: od <2,86% do 19,9% wielkości dopuszczalnej, która wynosi 7 V/m. 

Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku przeprowadzone zostały 

również w trzech punktach na terenie powiatu nowosolskiego. Punkty pomiarowe 

zlokalizowano w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej, zlokalizowanych w Nowym 

Miasteczku, Bytomiu Odrzańskim oraz we wsi Radwanów (rys. 55). 

Poziomy natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w wytypowanych 

punktach pomiarowych we wszystkich miejscowościach na terenie powiatu nowosolskiego 

osiągnęły wartość <0,4 V/m - poniżej progu czułości użytej sondy pomiarowej (tab. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Tab. 7. Wyniki pomiarów poziomów promieniowania elektromagnetycznego w powiecie nowosolskim  
w 2016 roku. 

Nr punktu 
pom. 

Miejsce badań 
Długość 

geograficzna 
Szerokość 

geograficzna 
Zmierzona składowa 
elektryczna* [V/m] 

% wartości 
dopuszczalnej 

1 
Nowe 

Miasteczko 
15°44'13,00" 51°41'41,00"  <0,4 <5,7 

2 
Bytom 

Odrzański 
 15°49'30,00" 51°43'53,00"  <0,4 <5,7 

3. Radwanów 15°29'26,00'' 51°47'57,00'' <0,4 <5,7 

*Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 
elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości, co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych dla punktu 
pomiarowego.  

 

 
Rys. 55. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM na terenie powiatu nowosolskiego w 2016 r. 
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II Działalność kontrolna na terenie powiatu nowosolskiego w 2016 rok 

 

III Informacje na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

1. Informacje ogólne 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2016 r., na terenie powiatu 

nowosolskiego prowadziło działalność ogółem 7437 podmiotów gospodarczych, w zakresie: 

 212 – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 

 1895 – przemysł i budownictwo, 

 5330 – pozostała działalność. 
 

2. Gospodarka wodno-ściekowa  

W ostatnich latach w powiecie nowosolskim podobnie jak w całym województwie 

nastąpił wyraźny wzrost długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Co za tym idzie nastąpił 

również wzrost liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wzrósł 

także odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków. 

Według danych statystycznych na koniec 2016 roku długość sieci wodociągowej na 

terenie województwa lubuskiego (bez przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych) 

wynosiła 6916,4 km (na koniec 2015 r. – 6962,5 km). Długość sieci kanalizacyjnej na terenie 

województwa wynosiła 4371,1 km (na koniec 2015 r. - 4181,4 km). W 2016 r. długość sieci 

wodociągowej w powiecie nowosolskim wynosiła 532,6 km (na koniec 2015 r. – 530,8  km). 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 290,1 km (na koniec 2015 r. – 283,5  km).  

W 2015 roku, tak jak w 2014 roku, 95,4% ogółu ludności w powiecie nowosolskim 

korzystało z sieci wodociągowej, przy czym 99% w miastach i 88,9% na wsi. Natomiast  

z sieci kanalizacyjnej korzystało 73,7% ogółu ludności (w 2014 roku 70,5%), w miastach – 

96%, na wsi – 33,3% (rys. 56).  

Odsetek korzystających z oczyszczalni ścieków w powiecie nowosolskim w 2016 roku 

wynosił 71,5% ogółu ludności (na koniec 2015 r. – 69,2%), w miastach - 93%, na wsi 33% (rys. 

57).  

Pomimo poprawy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej nadal brak jest 

kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej (szczególnie dotyczy to małych 

wsi). Stan ten nadal stwarza 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, w szczególności w okresie wzmożonego 

ruchu turystycznego. 
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Rys. 56. Odsetek korzystających z instalacji wod-kan. w latach 2003 - 2015 w odniesieniu do ogółu 
ludności w powiecie nowosolskim (źródło: GUS) 
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Rys. 57. Odsetek korzystających z oczyszczalni ścieków w latach 2003 -2016 w odniesieniu do ogółu 
ludności w powiecie nowosolskim (źródło: GUS)  

 

3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie 

lubuskim, także w powiecie nowosolskim, jest emisja niska związana ze stosowaniem paliw  

o niskiej jakości oraz emisja związana z działalnością małych zakładów, które nie podlegają 

obowiązkowi posiadania pozwolenia na emisję do powietrza gazów i pyłów. W miastach 

istotnym problemem są także zanieczyszczenia związane z komunikacją samochodową. 

Szczególnego znaczenia nabiera tu budowa obwodnic i „wyprowadzenie” ruchu 
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komunikacyjnego poza centra miast, celem ograniczenia kumulowania się w nich 

zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł. Dodatkowym problemem wpływającym na 

jakość powietrza jest spalanie wszelkiego rodzaju odpadów domowych, powodujące emisje 

silnie toksycznych zanieczyszczeń, jak np. benzo(a)piren.  

Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych  

w województwie lubuskim na koniec 2016 r. wynosiła ogółem 926 Mg/rok (w 2015 r. - 883 

Mg/rok), w powiecie nowosolskim 22 Mg/rok (2015 roku 19 Mg/rok). Emisja zanieczyszczeń 

gazowych w woj. lubuskim wynosiła ogółem 2 184 225 Mg/rok (w 2015 r. – 2 000 096 

Mg/rok), w powiecie nowosolskim – 20 602 Mg/rok (w 2015 r. – 19 193 Mg/rok), ogółem 

(bez dwutlenku węgla) – 8 939 Mg/rok (w 2015 r. - 18 811 Mg/rok), w powiecie nowosolskim 

– 201 Mg/rok (w 2015 r. - 180 Mg/rok). Emisja dwutlenku siarki w woj. lubuskim wynosiła –  

2 471 Mg/rok (w 2015 r. - 2 631 Mg/rok), w powiecie nowosolskim – 116 Mg/rok (w 2015 r. - 

105 Mg/rok).  

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza w latach 2003-2016  

w powiecie nowosolskim przedstawiona została na wykresie poniżej (rys. 58).  
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Rys. 58. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza w latach 2003-2016 przez zakłady 
szczególnie uciążliwe w powiecie nowosolskim (źródło: GUS) 

 

W miastach istotnym problemem wpływającym na jakość powietrza jest spalanie 

wszelkiego rodzaju odpadów domowych, powodujące emisje silnie toksycznych 

zanieczyszczeń, jak np. pył PM10 i zawarty w nim benzo(a)piren (rys. 59 i 60). Dodatkowym 

problemem są także zanieczyszczenia związane z komunikacją samochodową. Szczególnego 

znaczenia nabiera tu budowa obwodnic i „wyprowadzenie” ruchu komunikacyjnego poza 

centra miast, celem ograniczenia kumulowania się w nich zanieczyszczeń pochodzących  

z różnych źródeł. Aż 61,6% pyłu zawieszonego PM10 pochodzi z emisji powierzchniowej, 
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8,5% z punktowej, 22,8% z rolnictwa oraz 6,3% z emisji liniowej (rys. 61), natomiast z emisji 

powierzchniowej pochodzi aż 81,87% benzo(a)pirenu, 18,08% z emisji punktowej oraz 0,05% 

z emisji liniowej (rys. 62).  

 

 
Rys. 59. Rozkład emisji pyłu zawieszonego PM10 z podziałem na rodzaje i wielkości emisji  
w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego (źródł:o ATMOTERM  - 2015 r.) 
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Rys. 60. Rozkład emisji benzo(a)pirenu zawartego w pyie zawieszonym PM10 z podziałem na rodzaje  
i wielkości emisji w  poszczególnych powiatach województwa lubuskiego (źródło: ATMOTERM  - 
2015 r.) 
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Rys. 61. Podział na rodzaje źródeł emisji pyłu zawieszonego PM10 w powiecie nowosolskim (źródło: 
ATMOTERM – 2015 r.) 
 
 

 
Rys. 62. Podział na rodzaje źródeł emisji benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powiecie 
nowosolskim (źródło: ATMOTERM – 2015 r.) 
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4. Działalność kontrolna na terenie powiatu nowosolskiego w 2016 roku 

 

W 2016 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Zielonej Górze  przeprowadzili w obszarze powiatu świebodzińskiego ogółem  105 

kontrole, w tym: 

 kontrole planowe z wyjazdem w teren –  36,  

 kontrole pozaplanowe z wyjazdem w teren z ustalonym podmiotem –    26, 

w tym: 16 interwencyjnych, 7 na wniosek, 3 inna, 

 kontrole w oparciu o dokumentację -  43. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli: 

•  wydano 21 zarządzeń pokontrolnych, 

•  nałożono 8 mandatów na łączną kwotę  1 800 zł, 

• udzielono 15 pouczeń, 

• wydano 8 decyzje ustalających administracyjne kary łączne na ogólną kwotę 

1 075 590 zł. 

 

W poniższej tabeli przedstawiamy charakterystykę przeprowadzonych wraz  

z omówieniem nieprawidłowości i zastosowanymi sankcjami  karno-administracyjnymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

 

Powiat nowosolski 2016 rok 

 
Lp Nazwa zakładu Data 

zakończenia 
kontroli 

Nieprawidłowości Pomiary Rodzaj 
kontroli 

Zastosowane 
sankcje 

1 Kotłownia K-1031 
Staszica 4 a 
67-100 Nowa Sól 

2016-04-28   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

2 ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ "KARTON - PAK" S.A. 
Hutnicza 10/12 
67-100 Nowa Sól 

2016-02-19   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

3 PPUH "KRAS-BUD"  Stanisław Sawicki  
Orkana 18 
67-100 Nowa Sól 

2016-03-11 Ewidencja odpadów nie jest prowadzona na 
kartach ewidencji. 

 

- Planowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Zarządzenie 
pokontrolne 

4 P.P.H ''MAD" Marian Madej 
os. Konstytucji 3 Maja 11D/54 
67-100 Nowa Sól 

2016-03-14   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

5 MALPOL STATUARY EKSPERTS SP. Z O.O. 
Wrocławska 20 
67-100 Nowa Sól 

2016-06-28   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

6 TOM Sp. z o.o. 
Składowa 2 
67-100 Nowa Sól 

2016-04-18 Brak przyłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej.  

 

- Planowa 
Problemowa 

Zarządzenie 
pokontrolne 

7 ALUMETAL Poland Sp. z o.o. - Zakład Nowa Sól 
ul. Przemysłowa 8 
67-100 Nowa Sól 

2016-03-31   
 

- Pozaplanowa 
Oparta na analizie dokumentacji z 
wyłączeniem badań automonitoringowych 

- 

8 BUDIMEX s.a. 
Staszica  
67-100 Nowa Sól 

2016-05-16 Wykorzystanie ścieków w sposób niezgodny 
z ustawa. 

 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Mandat 

9 Polkomtel Sp. z o. o. BT 31004 Nowa Sól Północ 
ul. Piłsudskiego 40, działka nr: 2/40 
67-100 Nowa Sól 

2016-11-24   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

10 ALUMETAL Poland Sp. z o.o. - Zakład Nowa Sól 
ul. Przemysłowa 8 
67-100 Nowa Sól 

2016-08-23   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

11 ALUMETAL Poland Sp. z o.o. - Zakład Nowa Sól 
ul. Przemysłowa 8 
67-100 Nowa Sól 

2016-11-02   
 

- Planowa 
Kompleksowa 

- 

12 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
Konstruktorów 2 

2016-09-29   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 
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67-100 Nowa Sól 

13 ARKTOS CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA  
Wrocławska 20 
67-100 Nowa Sól 

2016-07-13 Zakład nie zarejestrował się w bazie danych 
w której gromadzone są dane zawarte w 
sprawozdaniach dotyczących substancji 
zubażających warstwę ozonową lub 
fluorowanych gazów cieplarnianych - 
podmiot stosuje FGC w instalacji, 
serwisowaniu, konserwacji  w stacjonarnych 
urządzeniach chłodniczych. 
 
Zakład nie przekazał wyspecjalizowanej 
jednostce  w terminie do 28 lutego 2016 r  
sprawozdania dotyczącego substancji 
kontrolowanych oraz fluorowanych gazów 
cieplarnianych za rok 2015 

 

- Planowa 
Problemowa 

Zarządzenie 
pokontrolne 

14 HELENA HACZKOWSKA ,,LENA'' Przedsiębiorstwo- 
Usługowo- Handlowe 
Zielonogórska  134 
67-100 Nowa Sól 

2016-03-17 Zakład nie posiada uregulowanej strony 
formalno-prawnej w zakresie szczególnego 
korzystania z wód tj. wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi (brak 
pozwolenia wodnoprawnego). 
 
Zakład nie nalicza opłaty za korzystanie ze 
środowiska i nie przedkłada stosownych 
sprawozdań do marszałka województwa 
lubuskiego. Opłaty nie są naliczane za zrzut 
ścieków do wód lub do ziemi. 

 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Zarządzenie 
pokontrolne 

15 ALUMETAL Poland Sp. z o.o. - Zakład Nowa Sól 
ul. Przemysłowa 8 
67-100 Nowa Sól 

2016-10-11   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

16 PKN ORLEN S.A., Nowa Sól, ul. Wrocławska 17, 
67-100 Nowa Sól 

2016-05-24   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

17 Kotłownia K-1031 
Staszica 4 a 
67-100 Nowa Sól 

2016-02-24   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

18 Biuro Marketingu i Handlu Zagranicznego "PAMAR" 
Paweł Samotyja 
Zielonogórska 63A 
67-100 Nowa Sól 

2016-09-16 Przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w porze dziennej. 

 

Pomiar hałasu Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

19 Wytwórnia Mas Bitumicznych (Otaczarnia) 
162/2 i 163/2 
67-100 Rudno 

2016-12-13   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 
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20 P.W. FAKOT Zaręba Grażyna 
Orkana 13 
67-100 Nowa Sól 

2016-12-16   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

21 PKN ORLEN S.A., Wojska Polskiego 
67-100 Nowa Sól 

2016-03-17 Eksploatacja instalacji niezgodnie ze 
złożonym zgłoszeniem 

 

- Planowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Zarządzenie 
pokontrolne 

22 P4 Sp.z o.o. Stacja bazowa nr NWO3021 
ul. Wyszyńskiego1 
67-100 Nowa Sól 

2016-06-13   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

23 Polkomtel Sp. z o.o.  stacja bazowa nr BT310010 
Przyborów 

2016-12-28   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

24 Polkomtel Sp. z o. o. BT 31488 
ul. Wojska Polskiego 100 A, działka nr 1039/4 
67-100 Nowa Sól 

2016-12-06   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

25 P4 Sp.z o.o. Stacja bazowa nr NWO3022 
ul. Zaułek 3 
67-100 Nowa Sól 

2016-06-04   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

26 ALUMETAL Poland Sp. z o.o. - Zakład Nowa Sól 
ul. Przemysłowa 8 
67-100 Nowa Sól 

2016-12-30   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

27 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
Konstruktorów 2 
67-100 Nowa Sól 

2016-03-29   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

28 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
Konstruktorów 2 
67-100 Nowa Sól 

2016-11-29   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

29 GEDIA POLAND Sp. z o.o. 
Staszica 2 
67-100 Nowa Sól 

2016-12-02   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

30 GEDIA POLAND Sp. z o.o. 
Staszica 2 
67-100 Nowa Sól 

2016-12-02   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

31 Związek Międzygminny "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" 
Marsz. Józefa Piłsudskiego 12 
67-100 Nowa Sól 

2016-04-18   
 

- Pozaplanowa 
Oparta na analizie dokumentacji z 
wyłączeniem badań automonitoringowych 

- 

32 ORANGE POLSKA S.A. STACJA BAZOWA NR 61618 
NOWE ŻABNO 

2016-12-28   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

33 Polkomtel Sp. z o. o. BT 31546 NOWA SÓL 
Głogowska 75 

2016-10-31   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 

- 
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67-100 Nowa Sól automonitoringowych 

34 Kotłownia K-1031 
Staszica 4 a 
67-100 Nowa Sól 

2016-11-09   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

35 stacja bazowa 61620 Nowa Sól Zachód 
 

2016-10-03   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

36 P4 Sp. z o.o. stacja bazowa nr NWO3023 
 

2016-06-13   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

37 P4 Sp.z o.o. Stacja bazowa nr NWO3026 
Piłsudskiego,  działka nr 2/93 
67-100 Nowa Sól 

2016-03-29   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

38 Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ 
ul. Chałubińskiego 7 
67-100 Nowa Sól 

2016-01-11   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

39 DRIED FLOWERS Eksport Import Produkcja Sp. z o.o. 
67-115 Tarnów Bycki 29 

2016-02-05 W zbiorczym  zestawieniu danych o 
rodzajach i ilościach wytworzonych 
odpadach  za rok 2014 w dziale 2 nie 
uwzględniono wszystkich przekazanych 
rodzajów odpadów oraz nie podano masy 
wytworzonych odpadów, natomiast w 
dziale 5 tabeli A w  zbiorczym zestawieniu o 
odpadach poddanych odzyskowi podano 
kod odpadu 02 01 07, 17 02 01, a nie  
podano masy odpadów poddanych 
odzyskowi. 
 
Zakład nie prowadzi ilościowej i jakościowej 
ewidencji wytworzonych odpadów 
 

 

- Planowa 
Problemowa 

Mandat 
Zarządzenie 
pokontrolne 
Decyzja karna 

40 SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "NADODRZE" 
Sadowa 4 
67-115 Bytom Odrzański 

2016-02-24   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

41 Ferma Drobiu Wierzbnica 
67-115 Wierzbnica 

2016-03-10   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

42 Orange Polska S.A nr. 4376 (61511N!) 
ul. Rynek 1 
67-115 Bytom Odrzański 

2016-11-24   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

43 EP SOLVO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
Młyńska 47 

2016-10-11   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 
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67-115 Bytom Odrzański 

44 Zakład Gospodarki Komunalnej  
Młyńska 16 
67-115 Bytom Odrzański 

2016-12-02   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

45 Zakład Gospodarki Komunalnej  
Młyńska 16 
67-115 Bytom Odrzański 

2016-12-02   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

46 P4 Sp. z o.o. Stacja bazowa nr NWO3051 
 

2016-03-30   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

47 Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych CYNKMET 
Głogowska 25 
97-115 Bytom Odrzański 

2016-11-09 Brak zgłoszenia instalacji spawalniczej z 
uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. 

 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Mandat 
Zarządzenie 
pokontrolne 

48 ZASET Sp. z o.o. 
1 Maja 40 
67-120 Kożuchów  

2016-02-03   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

49 Gospodarstwo Drobiarskie Mariusz Bugaj 
Drwalewice 29 
67-120 Drwalewice 

2016-02-10   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

50 Ferma Trzody Chlewnej w Chotkowie 
Chotków 
67-120 Kożuchów 

2016-06-23   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

51 PKN ORLEN S.A. 
Nowosolska 
67-120 Kożuchów 

2016-11-21 Nie przestrzega warunków decyzji 
zatwierdzającej „projekt monitoringu na 
terenie stacji paliw w Kożuchowie” która 
określa wykonywanie analiz 2-krotnie w 
ciągu roku. 

 

- Planowa 
Problemowa 

Zarządzenie 
pokontrolne 

52 Polkomtel Sp. z o. o. BT 33588 Kożuchów 
Stypułów dz. nr. 15/11 
67-120 Kożuchów 

2016-12-01   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

53 Innogy Polska Contracting Sp.z o.o. 
ul. Dworcowa 3a 
67-120 Kożuchów 

2016-11-09   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

54 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp.z 
o.o. 
Moniuszki 7 
67-120 Kożuchów 

2016-09-27   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

55 Ferma Drobiu Czciradz - Amelia Pfajfer-Kupis 
dz. nr 6/21, 6/22 
67-120 Czciradz 

2016-09-22 Brak pozwolenia na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza. 
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Mandat  
Zarządzenie 
pokontrolne 
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Nieprzedkładanie Marszałkowi 
Województwa Lubuskiego wykazów 
zawierających informacje i dane dot. 
wysokości opłat za korzystanie ze 
środowiska. 

 

56 Zakład stolarski - Stanisław Zegzuła 
ul. Zielonogórska 26a 
67-120 Kożuchów 

2016-07-11 Nieterminowe naliczanie opłat za 
korzystanie ze środowiska za rok 2015. 

 

- Planowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Zarządzenie 
pokontrolne 

57 Firma "MILMICH" Malinowski Michał 
67-120 Mirocin Górny 49 

2016-12-14   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

58 "Ante-Holz-Polska"  Sp. z o.o. 
Spółdzielcza 2 
67-120 Kożuchów 

2016-07-14 Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu emitowanego z zakładu do 
środowiska w porze nocy. 

 

Pomiar hałasu Pozaplanowa 
Problemowa 

 

59 "NOWIMET" Paweł Chrzanowski 
Dworcowa 
67-120 Kożuchów 

2016-06-24   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

60 "Ante-Holz-Polska"  Sp. z o.o. 
Spółdzielcza 2 
67-120 Kożuchów 

2016-11-07   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

61 P.H.U. "MOBIL - POLEN" Ratownictwo Drogowe 
Żagańska 24 
67-120 Kożuchów 

2016-06-24   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

62 JARZYNY-MEYER Sp.  z o. o. 
ul. Żeromskiego 24 
67-120 Kożuchów 

2016-11-28   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

63 innogy Polska Contracting Sp.z o.o. 
ul. Dworcowa 3a 
67-120 Kożuchów 

2016-11-09   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

64 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp.z 
o.o. 
Moniuszki 7 
67-120 Kożuchów 

2016-12-22   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

Decyzja 

65 P4 Sp. z o.o. Stacja bazowa nr NWO3041 
 
  

2016-10-31   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

66 Import - Export A.Stolarz 
Hoża 1 
67-120 Kożuchów 

2016-11-21   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

67 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp.z 
o.o. 
Moniuszki 7 

2016-06-01   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 
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67-120 Kożuchów 

68 Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Kambud 
Wyspiańskiego 22 
67-100 Nowa Sól 

2016-04-08 Brak sprawozdania dotyczącego emisji 
gazów cieplarnianych i innych substancji 
przesyłanego do Krajowej bazy o emisjach 
gazów cieplarnianych i innych substancji. 

 

- Planowa 
Problemowa 

Zarządzenie 
pokontrolne 

69 Zakład Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej 
Lubięcin 120 
67-108 Lubięcin 

2016-05-16 Ewidencja odpadów nie jest prowadzona na 
kartach ewidencji odpadów. 

 

- Planowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Zarządzenie 
pokontrolne 

70 HYDRAULIKA SIŁOWA JÓZEF FIGACZ 
Nowe Żabno 11 
67-100 Nowe Żabno 

2016-05-12 Nieprawidłowe postępowanie z odpadami. 
 

Pobór gleb Pozaplanowa 
Problemowa 

Mandat  
Zarządzenie 
pokontrolne 

71 Toensmeier Zachód Sp. z o.o. 
Szosa Bytomska 1 
67-100 Kiełcz 

2016-07-15 Sposób postępowania z frakcja podsitową 
niezgodny z posiadanym pozwoleniem 
zintegrowanym oraz obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Mandat  

72 Toensmeier Zachód Sp. zo.o. 
Szosa Bytomska 1 
67-100 Kiełcz 

2016-09-16   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

73 Gmina Nowa Sól 
ul. Moniuszki 3a 
67-100 Nowa Sól 

2016-07-22   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

74 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  "JÓZEFÓW" 
Ryszard Majer  
Józefów ul. Leśna 1, 
67-416 KONOTOP 

2016-07-27 Właściciel Ośrodka nie nalicza opłat za 
korzystanie ze środowiska, a stosownych 
wykazów do opłat nie przekazuje 
marszałkowi województwa. 

 

- Planowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Zarządzenie 
pokontrolne 

75 Orange Polska S.A nr. 4375 (61515N!)  
dz. nr 506/2 
67-100 Lipiny 

2016-12-28   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

76 Gmina Nowa Sól 
ul. Moniuszki 3a 
67-100 Nowa Sól 
Powiat nowosolski 

2016-12-14   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

77 PPHU "MUSTANG" s.c.  
67-106 Zakęcie 3E 

2016-02-24   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

78 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
w Otyniu 
Nowosolska 38 
67-106 Modrzyca 

2016-03-10   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

79 AUTO-KOMPLEX ŁUKASZ SZARAMA  
Jana Pawła II  22 
67-106 Otyń 

2016-06-06 Brak sprawozdania dotyczącego emisji 
gazów cieplarnianych i innych substancji 
przesyłanego do Krajowej bazy o emisjach 

- 

 
Planowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Zarządzenie 
pokontrolne 
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gazów cieplarnianych i innych substancji. 
 

Brak uregulowanej strony formalno-
prawnej w zakresie emisji gazów i pyłów do 
powierza.  

 

80 POL-FERM Sp. z o.o., Ferma Niedoradz 
Niedoradz 
67-106 Otyń 

2016-04-06   
 

- Pozaplanowa 
Oparta na analizie dokumentacji z 
wyłączeniem badań automonitoringowych 

- 

81 PPHU CYRKOMAX Sebastian Ciechanowicz 
Zielonogórska 34 
67-106 Niedoradz 

2016-06-07 Nieprzedkładanie wykazów zawierających 
informacje o korzystaniu ze środowiska do 
Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej 
Górze. 

 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Mandat 
Zarządzenie 
pokontrolne 

82 POL-FERM Sp. z o.o., Ferma Niedoradz 
Niedoradz 
67-106 Otyń 

2016-11-29   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

83 HESMO Henryk Smolicz  
Gawła 12 
67-106 Otyń 

2016-12-09 Kontrolowany nie dopełnił obowiązku 
terminowego przedłożenia wykazu o 
którym mowa w art.286 za lata 2011-2015. 

 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Zarządzenie 
pokontrolne 

84 KRASPOL WRÓBLEWSKI Sp. j. 
Chrobrego 24 
67-106 Otyń 

2016-09-09 Nieterminowe złożenie rocznego 
sprawozdania o produktach w 
opakowaniach, opakowaniach i o 
gospodarce odpadami opakowaniowymi za 
rok 2015 do Marszałka Województwa 
Lubuskiego. 
 
Nieterminowe złożenie zbiorczego 
zestawienia danych o rodzajach i ilości 
odpadów, o sposobach gospodarowania 
nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 
służących do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów za rok 2015 do Marszałka 
Województwa Lubuskiego. 
 
Nieterminowe złożenie wykazu 
zawierającego informacje i dane o zakresie 
korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat za 2015 r. do Marszałka 
Województwa Lubuskiego. 

 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Mandat 
Zarządzenie 
pokontrolne 

85 Składowisko odpadów w Bobrownikach 
 Bobrowniki 

2016-09-14 Nie poinformowanie WIOŚ w wyznaczonym 
terminie o zakresie wykonania zarządzenia 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Mandat  
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pokontrolnego. 
 
Brak zabezpieczenia składowiska przed 
dostępem osób postronnych. 
 
Brak systemu rowów drenażowych 
uniemożliwiających dopływ wód 
powierzchniowych i podziemnych do 
składowiska. 
 
Brak systemu umożliwiającego pomiar masy 
odpadów przyjmowanych. 
 
Brak osoby zatrudnionej na stanowisku 
kierownika składowiska w Bobrownikach. 

 

86 T-MOBLIE POLSKA S.A. Stacja bazowa 41177 / 61177 
Działka nr 550 
67-106 Niedoradz 

2016-08-09   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

87 Ferma Drobiu Kinga Firlej - Gąsiorowska 
Markiewiczowej 11 
67-106 Niedoradz 

2016-12-12   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

88 Ferma Drobiu Wacław Firlej 
Markiewiczowej 11 
67-105 Niedoradz 

2016-12-16   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

89 Ferma Drobiu Agnieszka Kanclerz 
Markiewiczowej 11 
67-106 Niedoradz 

2016-12-16   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

90 POLKOMTEL SP. Z O.O. STACJA BAZOWA NR BT31498 
 

2016-12-16   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

91 Ferma Gęsi Siedlisko 
Drzewna 2 
67-112 Siedlisko 

2016-07-18 Prowadzenie działalności bez uzyskania 
wymaganej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
Eksploatacja instalacji mogącej potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko bez 
dokonania zgłoszenia instalacji z uwagi na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

Zarządzenie 
pokontrolne 

92 Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku 
Cmentarna 3 
67-112 Siedlisko 

2016-12-14   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 
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93 Grolder Sp. z o.o. 
Borowiec PGR 6 
67-112 Siedlisko 

2016-12-28   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

94 AUTO-PROFI Ryszard Miśko 
ul. Słoneczna 8 
67-415 Kolsko 

2016-11-30   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

95 Gospodarstwo Rolne Iliana Dekert 
Marianki 
67-416 Konotop 

2016-07-14   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

96 HOTEL TANZANIT JESIONKA 
Jesionka 57 
67-415 Jesionka 

2016-03-31   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

97 Gmina Nowe Miasteczko 
Rynek 2 
67-124 Nowe Miasteczko 

2016-05-18   
 

Pobór ścieków Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

98 Gmina Nowe Miasteczko 
Rynek 2 
67-124 Nowe Miasteczko 

2016-03-17 Ścieki wprowadzane są do środowiska bez 
wymaganego pozwolenia wodno prawnego 
 
Ścieki odprowadzane do środowiska nie 
spełniają warunków określonych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 

Pobór ścieków Pozaplanowa 
Problemowa 

Decyzja karna 

99 AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 
Borów Wielki 57E 
67-124 Nowe Miasteczko 

2016-07-28   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

10
0 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  
67-124 Rejów 39 

2016-05-31   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

10
1 

CARO SP. Z O. O. 
Szosa Bytomska 9A 
67-124 Nowe Miasteczko 

2016-03-21   
 

- Planowa 
Problemowa 

- 

10
2 

Wyroby Ogrodowe z Drewna "BLIŹNIAKI" S. C.  
Głogowska 18 
67-124 Nowe Miasteczko 

2016-04-01   
 

- Pozaplanowa 
Problemowa 

- 

10
3 

Gmina Nowe Miasteczko 
Rynek 2 
67-124 Nowe Miasteczko 

2016-11-10 W latach 2015-2016 nie wykonano 
wymaganej liczby badań jakości wód 
popłucznych odprowadzanych do środowiska 
z SUW w Borowie Wielkim 
Nie przedłożono Marszałkowi Województwa 

- Planowa 
Problemowa 

Pouczenie 
Zarządzenie 
pokontrolne 
Decyzja karna 
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Lubuskiego zbiorczego zestawienia danych o 
wytworzonych komunalnych osadach 
ściekowych za lata 2014-2015. 
Nie przekazano w wymaganym terminie 
wyników pomiarów ilości pobranej wody, 
ilości i jakości wód popłucznych oraz ilości i 
jakości ścieków. 
 

 

10
4 

Gmina Nowe Miasteczko 
Rynek 2 
67-124 Nowe Miasteczko 

2016-11-28   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 

10
5 

P4 Sp. z o.o. Stacja bazowa nr NWO3061 2016-12-07   
 

- Planowa 
Oparta na analizie badań 
automonitoringowych 

- 
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Informacja o wynikach kontroli obiektów o szczególnym znaczeniu dla powiatu 

nowosolskiego 

 

Kontrola instalacji związanych z oczyszczaniem ścieków 

Na terenie powiatu nowosolskiego w roku 2016 zlokalizowane były następujące 

oczyszczalnie ścieków: 

Lp Zarządzający instalacją 
Adres 

zarządzającego 
Rodzaj 

oczyszczalni 
Rodzaj 

oczyszczalni 

Lokalizacja 
powiat/gmina/ 

miejscowość 

Przepust
owość 
[m

3
/d] 

1.  Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Konstruktorów 2 
67-100 Nowa Sól 

mechaniczno-
biologiczna 

komunalna nowosolski/m. Nowa 
Sól/Nowa Sól 

16613 

2.  Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych „USKOM”  
Sp. z o.o. 

ul. Moniuszki 7 
67-120 Kożuchów 

mechaniczno-
biologiczna 

komunalna nowosolski/Kożuchów
/Podbrzezie Dolne 

1625 

3.  Gmina Nowe Miasteczko ul. Rynek 2 
67-124 Nowe 
Miasteczko 

mechaniczno-
biologiczna 

komunalna nowosolski/Nowe 
Miasteczko/Gołaszyn 

1000 

4.  FSO SA ul. Jagiellońska 88 
00-922 Warszawa 

mechaniczno-
biologiczna 

bytowa nowosolski/Kożuchów
/Kożuchów 

300 

5.  Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3a 
67-100 Nowa Sól 

mechaniczno-
biologiczna 

komunalna nowosolski/Nowa 
Sól/Lubięcin 

250 

6.  Gmina Kolsko ul. Piastowska 12 
67-415 Kolsko 

mechaniczno-
biologiczna 

komunalna nowosolski/Kolsko/Ko
lsko 

220 

7.  Jarzyny Meyer Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 24 
67-120 Kożuchów 

mechaniczno-
biologiczna 

przemysłowa nowosolski/Kożuchów
/Kożuchów 

140 

8.  Samorządowy Zakład 
Budżetowy 

ul. Cmentarna 3 
67-112 Siedlisko 

mechaniczno-
biologiczna 

komunalna nowosolski/Siedlisko/
Siedlisko 

130 

9.  Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych „USKOM”  
Sp. z o.o. 

ul. Moniuszki 7 
67-120 Kożuchów 

mechaniczno-
biologiczna 

bytowa nowosolski/Kożuchów
/Studzieniec 

61,5 

10.  TANZANIT MEDICA Sp. z o.o. Jesionka 58 
67-145 Kolsko 

mechaniczno-
biologiczna 

bytowe nowosolski/Kolsko/Jes
ionka 

7,3 

 

W roku 2016 przeprowadzono 5 kontroli mających na celu sprawdzenie poprawności 

eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym gospodarkę odpadami powstającymi w wyniku 

funkcjonowania instalacji. Kontrolami objęto oczyszczalnie eksploatowane przez: 

1. Gminę Nowe Miasteczko (3), 

2. Gminę Nowa Sól, 

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie. 

W przypadku 2 kontroli, tj. Gminy Nowe Miasteczko oraz Gminy Nowa Sól, 

stwierdzono niewłaściwą pracę instalacji związaną z wystąpieniem awarii urządzeń. 

Zarządzający oczyszczalniami niezwłocznie podjęli działania mające na celu usunięcie awarii 

oraz przywrócenie właściwych parametrów pracy instalacji. 

Dwie kontrole, przeprowadzone w Gminie Nowe Miasteczko oraz Przedsiębiorstwie 

Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie, miały na celu potwierdzenie realizacji 

obowiązków nałożonych decyzjami Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska. 



 

65 

 

Naruszenie stwierdzone podczas trzeciej kontroli przeprowadzonej w Gminie Nowe 

Miasteczko nie miały wpływu na stan środowiska powiatu nowosolskiego. Dotyczyło nie 

przedkładania zbiorczych zestawień o odpadach Marszałkowi Województwa Lubuskiego. 

Ponadto w roku 2016 przeprowadzono 8 kontroli opartych na analizie badań 

automonitoringowych przedkładanych przez prowadzących 9 instalacji – oczyszczalni 

ścieków. Kontrole potwierdziły spełnianie warunków określonych w pozwoleniach 

wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do środowiska, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej w Lubięcinie zarządzanej przez Gminę Nowa Sól. Jedynie Gmina Kolsko nie 

przesłała Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdań  

z obowiązkowych badań jakości ścieków odprowadzanych do środowiska. 

 Kontrola ferm hodowlanych 

 Gospodarstwo Drobiarskie Mariusz Bugaj, Ferma Drobiu Drwalewice 29, 67-120 

Kożuchów 

Ferma posiada pozwolenie zintegrowane. 

Na terenie fermy możliwe jest utrzymywanie drobiu w ilości: 

- 260 000 sztuk niosek, 

- 90 000 sztuk piskląt. 

Podstawowym przedmiotem kontroli było sprawdzenie, czy kontrolowany podmiot 

wywiązuje się z obowiązków wynikających z treści posiadanego pozwolenia zintegrowanego, 

a także czy przedkładane są wymagane sprawozdania (np. opłaty za korzystanie ze 

środowiska, zbiorcze zestawienia o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów, PRTR, KOBIZE). 

W trakcie kontroli okazano wszystkie obowiązkowe do prowadzenia rejestry i ewidencje, 

przedstawiono wymagane badania monitoringowe, okazano wymagane sprawozdania. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 Gospodarstwo Rolne Halina Idziaszek, Ferma Drobiu Wierzbnica, 67-115 Wierzbnica 

Ferma posiada pozwolenie zintegrowane. 

Na terenie fermy prowadzona jest hodowla brojlerów kurzych. 

Podstawowym przedmiotem kontroli było sprawdzenie, czy kontrolowany podmiot 

wywiązuje się z obowiązków wynikających z treści posiadanego pozwolenia zintegrowanego, 

a także czy przedkładane są wymagane sprawozdania (np. opłaty za korzystanie ze 

środowiska, zbiorcze zestawienia o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów, PRTR, KOBIZE). 

W trakcie kontroli okazano wszystkie obowiązkowe do prowadzenia rejestry i ewidencje, 

przedstawiono wymagane badania monitoringowe, okazano wymagane sprawozdania. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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 Gospodarstwo Rolne Jan Dysiewicz, Ferma Gęsi Siedlisko, ul. Drzewna 2,  

67-112 Siedlisko 

Kontrola wszczęta została w oparciu o wniosek UG Siedlisko. Zgłoszenie dotyczyło 

prowadzenia działalności polegającej na hodowli gęsi w liczbie 5000 szt. bez uzyskania 

wymaganych decyzji administracyjnych. 

W trakcie kontroli ustalono, że prowadzący fermę przed jej rozpoczęciem zobowiązany był 

uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz powinien dokonać zgłoszenia 

instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Żaden z ww. obowiązków 

nie został spełniony przez prowadzącego instalacje. Cykl hodowlany prowadzony w ilości 

6500 szt. gęsi (5000 szt. tucz gęsi + 1500 szt. stado reprodukcyjne), tj. 52 DJP, zakończony 

został dnia 13.07.2016 r. W dniu zakończenia kontroli na terenie fermy znajdowało się już 

wyłącznie stado reprodukcyjne (1500 szt.).  

Pan Jan Dysiewicz został pouczony o obowiązujących przepisach i konsekwencjach 

wynikających z niewywiązania się z obowiązków wynikających z ww. przepisów. Pan Jan 

Dysiewicz oświadczył, że w przypadku wznowienia hodowli w liczbie łącznej min. 40 DJP 

uzyskana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokonane zostanie 

zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

Wydano zarządzenie pokontrolne. 

 

 Ferma Drobiu Czciradz - Amelia Pfajfer-Kupis, dz. nr 6/21, 6/22, 67-120 Czciradz 

Kontrola przeprowadzona została w oparciu o wniosek o podjęcie czynności 

kontrolnych, który przekazany został do WIOŚ przez Burmistrza Kożuchowa. Zgłoszenie 

dotyczyło uciążliwości odorowych oraz nadmiernej emisji z wentylatorów zainstalowanych w 

obiektach hodowlanych zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Czciradzu. 

Stwierdzono 2 nieprawidłowości: brak pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza i nieprzedkładanie Marszałkowi Województwa Lubuskiego wykazów 

zawierających informacje i dane dot. wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Nałożono 

mandat karny, wydano zarządzenie pokontrolne. 

 

 POL-FERM Sp. z o.o., Łosice 14c, 55-095 Mirków 

Ferma trzody chlewnej w Niedoradzu 

Ferma posiada pozwolenie zintegrowane. 

Podstawowym przedmiotem kontroli była weryfikacja wywiązywania się z obowiązków 

wynikających z treści posiadanego pozwolenia zintegrowanego, oraz ustawy o nawozach 

i nawożeniu. 

W trakcie kontroli okazano wszystkie obowiązkowe do prowadzenia rejestry i ewidencje oraz 

przedstawiono wymagane badania monitoringowe. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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 Ferma Trzody Chlewnej w Chotkowie Ireneusz Kaminiarz 

Cel kontroli: 

Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje 

wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej 

zgodności (cross-compliance). 

Kontrola warunków stosowania i przechowywania nawozów organicznych/środków 

wspomagających właściwości gleby/odpadów (tzw. pofermentów) wyprodukowanych  

w biogazowniach rolniczych w procesie produkcji energii z biomasy. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 Gospodarstwo Rolne Iliana Dekert – Ferma drobiu w Mariankach 

Cel kontroli: 

Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje 

wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego; 

Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego 

Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; 

Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej 

zgodności (cross-compliance). 

 W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 GROLDER Sp. z o.o., Borowiec PGR 6, 67-112 Siedlisko 

Ferma posiada pozwolenie zintegrowane. 

Podstawowym przedmiotem kontroli była weryfikacja wywiązywania się z obowiązków 

wynikających z treści posiadanego pozwolenia zintegrowanego, oraz ustawy o nawozach 

i nawożeniu. 

W trakcie kontroli okazano wszystkie obowiązkowe do prowadzenia rejestry i ewidencje, 

przedstawiono wymagane badania monitoringowe, okazano plan nawożenia wraz 

z pozytywna opinią Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie Wlkp. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 Kontrola instalacji szczególnie uciążliwych dla środowiska 

 Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne DOZAMET Sp. z o. o., Składowisko odpadów  

w Bobrownikach 

Kontrola przeprowadzona została w związku z brakiem odpowiedzi na zarządzenie 

pokontrolne, które wydane zostało przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska dnia 03.12.2015 r. i obligowało Spółkę DOZAMET do zatrudnienia osoby na 

stanowisku kierownika składowiska w Bobrownikach oraz wyposażenia terenu tego 

składowiska w sposób, który spełniałby minimalne wymagania infrastrukturalne stawiane 

składowiskom odpadów, tj.: 

- zabezpieczenie terenu składowiska przed dostępem osób nieuprawnionych, 
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- wyposażeniu terenu składowiska odpadów w system rowów drenażowych 

uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska, 

- wyposażeniu składowiska odpadów w system umożliwiający pomiar masy odpadów 

przyjmowanych. 

Przeprowadzona kontrola potwierdziła brak spełniania minimalnych wymagań określonych 

dla składowisk odpadów. 

Ze względu na brak możliwości kontaktu z przedstawicielami kontrolowanego podmiotu 

protokół z kontroli sporządzony został bez ich udziału. Pomimo dwukrotnego wezwania do 

udziału w podejmowanych przez WIOŚ czynnościach kontrolnych, żaden z przedstawicieli 

Spółki nie zjawił się w wyznaczonym czasie i miejscu. Protokół przesłano do siedziby Spółki 

celem zapoznania się z jego treścią i wniesienia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia 

jego otrzymania. 

Całość dokumentacji kontrolnej przekazana została Marszałkowi Województwa Lubuskiego 

celem cofnięcia pozwolenia zintegrowanego bez odszkodowania, wydanego dla 

kontrolowanej instalacji. 

 

 Toensmeier Zachód Sp. z o.o.  w Kiełczu – Regionalna Instalacja do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Kiełczu 

Kontrola pozaplanowa, interwencyjna. Kontrola przeprowadzona na wniosek Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Podczas kontroli stwierdzono, iż w okresie od 9 

października 2015r. do 23 stycznia 2016r. na teren instalacji przyjmowane były zmieszane 

odpady komunalne celem ich przetworzenia. Przyjętych i przetworzonych zostało 13 578,15 

Mg zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01). Proces ten prowadzony był niezgodnie z 

obowiązującym wówczas rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w 

sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

(Dz.U. z 2012r. poz. 1052). W wyniku stwierdzonej nieprawidłowości nałożono mandat 

karny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


