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1. WSTĘP 

1.1.  Cel  i  podstawa opracowania 

"Program ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra” został opracowany przez firmę 

LEMTECH KONSULTING Sp. z o.o. z Krakowa na podstawie umowy (Nr RM. III. OS – 

7629GF/7/2003) zawartej z Prezydentem Miasta Zielona Góra z dnia 3.09.2003r. 
 
Niniejszy Program jest efektem realizacji wymogów zawartych w ustawie "Prawo ochrony 

środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), która 

artykułem 17 wprowadza obowiązek opracowywania programów ochrony środowiska. 
 
Dokument ten sporządzony został w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne z zakresu 

ochrony środowiska z uwzględnieniem zapisów „Polityki ekologicznej państwa” oraz „Wytycznych 

do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”. 

Ustawa wiodąca (Prawo ochrony środowiska) określa zasady ochrony środowiska oraz 

warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. 
 
W Programie przedstawiono strategię długoterminową do roku 2015 oraz krótkoterminową na 

najbliższe cztery lata tj. 2004 – 2007, na podstawie której opracowano działania operacyjne. 

1.2.  Uwarunkowania "Programu . . ."  

1.2.1. Wprowadzenie 

Na zasady i kierunki lokalnej polityki ochrony środowiska ma wpływ szereg czynników 

począwszy od specyfiki danego obszaru tj. warunków naturalnych, stanu środowiska, układu 

demograficznego, perspektywy rozwoju społeczno - gospodarczego regionu i kraju oraz 

czynniki zewnętrzne. 
 
Dlatego w planowaniu muszą być również uwzględniane zapisy aktów normatywnych oraz 

polityki ekologicznej państwa. 
 
Bardzo istotnym elementem „Programu ...” jest określenie środków niezbędnych do 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Zatem ustalanie listy inwestycji oraz przedsięwzięć 

bezinwestycyjnych (np. program edukacji ekologicznej, monitoring wdrażania programu) do 

realizacji w ramach "Programu..." musi uwzględniać możliwości finansowe (pochodzące 

zarówno ze środków własnych jak i źródeł zewnętrznych) miasta.  
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1.2.2. Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z aktów prawnych 

i polityki ekologicznej państwa 

Opracowany „Program ...” jest oparty przede wszystkim o zapisy trzech dokumentów:  

Prawo ochrony środowiska, Polityki ekologicznej państwa oraz Wytycznych do sporządzania 

programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym.  

 

Ustawa wiodąca (Prawo ochrony środowiska) określa zasady ochrony środowiska oraz 

warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.  

Zawarte w ustawie uregulowania zawierają następujące zasady ogólne: 

Ø zasadę realizowania ochrony jednego lub kilku elementów przyrodniczych przy 

uwzględnieniu ochrony pozostałych elementów (art. 5); 

Ø zasadę obowiązku zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, przez 

prowadzącego działalność mogącą powodować takie oddziaływanie (art. 6 ust. 1); 

Ø zasadę kierowania się przezornością tzn. w przypadku podjęcia działalności, 

której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni 

rozpoznane, należy podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze (art. 6 ust.2); 

Ø zasadę ponoszenia kosztów usunięcia skutków zanieczyszczenia środowiska, 

przez powodującego lub ponoszenia kosztów zapobiegania zanieczyszczeniu, 

przez mogącego spowodować zanieczyszczenie środowiska (art. 7); 

Ø zasadę prawa dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na 

warunkach określonych ustawą (art. 9); 

Ø zasadę uwzględniania zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju  

w opracowywanych politykach, strategiach, planach lub programach (art. 8); 

Ø zasadę prawa obywateli do uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą,  

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub 

przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu (art. 10); 

Ø zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony 

środowiska jest nieważna (art. 11); 

Ø zasadę, że podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska 

są obowiązane, do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie 

zostały określone na podstawie ustaw, przy czym dopuszczalne jest stosowanie 

innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności 

uzyskiwanych wyników (art. 12). 
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„Program ...” uwzględnia również cele i zadania ujęte w "Programie wykonawczym do  

II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010" oraz w "Polityce ekologicznej państwa 

na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010". 

 

Zasady polityki ekologicznej 

• Zasada zrównoważonego rozwoju, której istotą jest równorzędne traktowanie racji 

społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania 

zagadnień ochrony środowiska z polityką gospodarczą. Polega on na takim prowadzeniu 

polityki i działań w gospodarce i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory 

środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich zarówno przez 

obecne jak i przyszłe pokolenia.  

• Zasada prewencji, oznaczająca w szczególności: 

Ø zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych 

technik (BAT), 

Ø recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody  

i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów 

zamiast ich składowania, 

Ø zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń 

zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 

zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC),  

Ø wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji  

i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, 

wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej 

produkcji, Responsible Care, itp. 

• Zasada "zanieczyszczający płaci” oznaczająca ponoszenie odpowiedzialności za skutki 

zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska przez ich sprawcę. 

Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące środowisko a więc 

także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających 

środowisku dóbr konsumpcyjnych.  

• Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczająca 

uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami 

gospodarczymi i społecznymi. 
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• Zasada regionalizacji, oznaczająca m.in. skoordynowanie polityki regionalnej  

z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, 

szczególnie w strefach przygranicznych).  

• Zasada subsydiarności, wynikająca m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej a oznaczającą 

przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony 

środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na 

najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.  

• Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnosząca się do wyboru 

planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a oceny osiągniętych 

wyników (czasie jej trwania i po jej zakończeniu). Oznacza ona potrzebę minimalizacji 

nakładów na jednostkę uzyskanego efektu. 

 

Podstawowe założenia polityki ekologicznej 

Cele i zadania zawarte w Polityce ekologicznej państwa przy uwzględnieniu specyfiki obszaru 

miasta wyznaczają następujące kierunki dla Programu ochrony środowiska dla Zielonej Góry:  

Ø W zakresie jakości wód: 

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych miejskich i przemysłowych; 

• Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych 

(rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi 

(przede wszystkim z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych). 

Ø W zakresie jakości powietrza atmosferycznego: 

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Ø W zakresie gospodarki odpadami: 

• Rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów; 

• Rozbudowa i modernizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów.  

Ø W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:  

• Ograniczenie hałasu na obszarach miejskich oraz na odcinkach zamieszkałych 

wzdłuż głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu równoważnego nie 

przekraczającego w porze nocnej 55 dB. 

Ø Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska (dyrektywa “Seveso II”).  

Ø W zakresie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych:  

• Konieczność zaniechania nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych 

na cele przemysłowe;  
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• Wprowadzanie najlepszej dostępnej technologii w przemyśle i energetyce w celu 

zmniejszenia wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i odpadowości 

produkcji oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska. tzw. technologii (BAT); 

• Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - do 2010 roku, co najmniej 

podwojenie wykorzystania tej energii w stosunku do roku 2000, zgodnie z celami 

Unii Europejskiej wyrażonymi w Białej Księdze (COM(97)599); 

• Ochrona ekosystemów leśnych oraz zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo; 

• Zachowanie zasobów przyrody oraz walorów krajobrazu. 

Ø Wdrożenie systemu Natura 2000. 

Ø Współpraca z gminami sąsiednimi ukierunkowana m.in. na: poprawę stanu czystości 

wód rzeki Odry, ochrony przed powodzią, tworzenie obszarów chronionych w ramach 

systemu NATURA 2000.  

Ø Dostosowanie polityk sektorowych do zadania zrównoważonego gospodarowania  

i ochrony zasobów naturalnych (ekologizacja polityk sektorowych).  

Ø Kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji i zachowań mieszkańców w duchu 

zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie dostępu mieszkańcom miasta do 

informacji o środowisku, do udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących 

ochrony środowiska, w tym udziału w procedurze opracowywania i wdrażania "Programu 

ochrony środowiska" (konieczność dalszego rozwoju świadomości ekologicznej szerokich 

kręgów społeczeństwa, wzrost ich aktywnego uczestnictwa w konkretnych działaniach na 

rzecz środowiska i poprawa efektywności tych działań). 

Ø Doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem w skali miasta. 

 
„Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym  

i lokalnym" podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w 

programach ochrony środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym 

programie powinny być uwzględnione: 

Ø zadania własne gmin (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które 

będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy), 

Ø zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe 

zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów 

naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 

zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, 

wojewódzkiego i centralnego). 
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1.2.3. Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta 

Zielona Góra 

Podstawowym dokumentem niezbędnym przy konstruowaniu Programu ochrony środowiska 

jest Strategia rozwoju miasta.  

Strategia, uchwalona w 1997 roku, opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju miasta 

zapewniającego utrzymanie i polepszenie stanu jego zasobów, w szczególności krajobrazu  

i środowiska przyrodniczego. W myśl tej zasady Zielona Góra ma być miastem sprawnie  

i efektywnie funkcjonującym. 

 

W dokumencie tym zawarto następujące długoterminowe cele ogólne i szczegółowe: 

I. Rozwój gospodarki w mieście, zwiększenie jej zróżnicowania i odporności 

na zmiany koniunktury 
Cele szczegółowe: 

1. Wspomaganie przedsiębiorstw produkcyjnych w mieście w procesach dostosowawczych do 

zmian w sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju oraz przyciągnięcie nowych, prowadzących 

nieuciążliwą działalność produkcyjną na wysokim poziomie technologicznym. 

2. Podwyższenie rangi miasta jako ośrodka wymiany towarowej z wykorzystaniem szans, 

jakie daje położenie geograficzne. 

3. Podwyższenie rangi miasta jako ośrodka obsługi finansowej. 

4. Rozwój działalności obsługujących firmy w skali miasta i regionu. 

5. Zwiększenie znaczenia miasta jako miejsca kontaktów i powstawania inicjatyw gospodarczych. 

6. Rozwój małych przedsiębiorstw. 

7. Rozwój turystyki. 

8. Zwiększenie poziomu aktywności ekonomicznej mieszkańców. 

 

II. Promowanie kultury jako czynnika stymulującego rozwój miasta 
Cele szczegółowe: 

1. Rozwój działalności kulturalnych mających ponadregionalny zasięg oddziaływania. 

2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka uniwersyteckiego. 

3. Zwiększenie liczby odwiedzających miasto. 

4. Zwiększenie urody krajobrazu miasta i nasycenie go treściami symbolicznymi. 

5. Rozwój kultury fizycznej i polepszenie warunków do jej krzewienia. 

6. Rozwój duchowy mieszkańców. 
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III. Zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca do życia 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie zamożności ludności. 

2. Polepszenie warunków zamieszkiwania.  

3. Rozszerzenie zakresu dostępności instytucji i urządzeń obsługujących mieszkańców  

i służących do realizacji preferowanych przez nich celów. 

4. Rozwój systemu edukacji. 

5. Podniesienie poziomu zdrowia mieszkańców. 

6. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w mieście. 

7. Ograniczenie zasięgu konfliktów społecznych. 

8. Zbliżenie organów samorządowych miasta do jego mieszkańców. 

9. Zwiększenie poziomu czystości. 

 

IV. Wzmocnienie pozycji miasta jako stolicy Środkowego Nadodrza 
Cele szczegółowe: 

1. Utrzymanie pozycji stolicy województwa przez miasto. Utrzymanie jednostek 

administracyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. 

2. Podniesienie atrakcyjności miasta dla regionu w zakresie działalności pozaadministracyjnych. 

3. Polepszenie dostępności miasta z regionu i jego powiązań transportowych ponadregionalnych. 

 

V. Zwiększenie wartości i polepszenie stanu środowiska przyrodniczego 

Cele szczegółowe: 

1. Poprawa warunków środowiskowych życia mieszkańców miasta. 

2. Poprawa żywotności, funkcjonowania i zdolności do regeneracji ekosystemów. 

3. Zwiększenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego, jako istotnego elementu 

wizerunku miasta oraz czynnika przyciągającego turystów i inwestorów. 

 

VI. Usprawnienie funkcjonowania miasta 
Cele szczegółowe: 

1. Modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego miasta. 

2. Modernizacja, rozbudowa i restrukturyzacja systemów infrastruktury technicznej. 
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W Strategii w dziale poświęconym kierunkom rozwoju miasta, za najważniejsze działania  

z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, uznano: 

1. Opracowanie i wdrożenie koncepcji kontrolowania poziomu wody gruntowej  

w centrum miasta. 

2. Kontynuacja wdrażania systemu gospodarki odpadami w zakresie zwiększenia 

skuteczności segregacji odpadów, usprawniania pracy kompostowni i wykorzystania 

kompostu w ramach gospodarki komunalnej. 

3. Zmiana lokalizacji ogrodów działkowych położonych w strefach skażenia gleb. 

4. Ograniczenie uciążliwości komunikacyjnych poprzez wyprowadzenie z terenów 

zabudowanych ruchu tranzytowego i ciężarowego, modernizację systemu ulicznego, 

promocję transportu zbiorowego i rowerowego, tworzenie obszarów ruchu 

uspokojonego i stosowanie osłon akustycznych. 

5. Wykorzystanie narzędzi planowania przestrzennego do ograniczania negatywnego 

oddziaływania działalności uciążliwych. 

6. Uzupełnienie i zmiana struktury nasadzeń na terenach zieleni miejskiej dokonywana w 

taki sposób, aby stanowiła ona istotną i charakterystyczną dla miasta część jego 

wizerunku. 

7. Ochrona lasów przed zaśmiecaniem i zniszczeniami związanymi z pełnieniem funkcji 

rekreacyjnych. 

8. Zmiana struktury gatunkowej lasów. 

9. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

 
 

Dla realizacji wyznaczonych w Strategii celów przyjęto szereg programów operacyjnych.  

Wśród najważniejszych związanych z ochroną środowiska należy wymienić: 

Ø Likwidacja uciążliwości (Program 36) 

1. Cele programu operacyjnego to:  

1) Poprawa czystości powietrza i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

przez przemysł, energetykę, paleniska domowe i komunikację.  

2) Ograniczenie uciążliwości hałasu.  

3) Ograniczenie lokalizacji ogródków działkowych w strefie skażeń gleb.  

2. Poprawa warunków zamieszkiwania i wizerunku miasta poprzez podjęcie działań na 

rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska a także oddziaływania tych 

zanieczyszczeń na mieszkańców.  
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3. Na realizację programu operacyjnego Likwidacja uciążliwości składają się 

następujące przedsięwzięcia:  

1) Ograniczenie uciążliwych dla środowiska form ogrzewnictwa, likwidacja 

lokalnych kotłowni i palenisk domowych w mieście (program Energetyzacja). 

2) Opracowanie we współpracy z wojewodą zielonogórskim programu rozwiązania 

problemu bezkarnej emisji zanieczyszczeń przez zakłady niezdolne z powodu 

złej kondycji finansowej do samodzielnej modernizacji i zmiany technologii na 

mniej uciążliwą.  

3) Budowę osłon akustycznych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. 

Wykorzystywanie zarówno ekranów i wałów ziemnych, jak i osłon z zieleni  

i obiektów nie wymagających ochrony (np. garaży).  

4) Przestrzeganie ograniczeń (minimalnych) odległości i (maksymalnych) 

wysokości przy lokalizacji budynków mieszkaniowych i innych funkcji 

wrażliwych w zasięgu uciążliwości hałasu.  

5) Zmodernizowanie układu komunikacji w mieście.  

6) Wyprowadzenie komunikacji tranzytowej-ciężarowej poza miasto.  

7) Egzekwowanie zapisów planów miejscowych dotyczących lokalizacji drobnych 

zakładów produkcyjnych.  

8) Wykorzystywanie zapisów strefowych w planach.  

9) Zlikwidowanie ogródków działkowych leżących w strefie skażenia gleb (rejony 

ul. Kisielińskiej i Wrocławskiej) poprzez umożliwienie ich korzystnej zamiany na 

ogródki na terenach nieskażonych i przeprowadzenie akcji uświadamiającej 

zagrożenie zdrowia przez spożywanie skażonych upraw.  

 

Ø Zieleń miejska i lasy (Program 37) 
1. Cele programu to:  

1) Poprawa zdrowotności zieleni miejskiej i lasów oraz ich wytrzymałości na 

zanieczyszczenia i antropopresję.  

2) Zwiększenie walorów i atrakcyjności zieleni i lasów oraz nadanie im wyrazistego 

charakteru, podkreślającego, że stanowią „specjalność" zielonogórską.  

2. Utrzymanie, rozwijanie i podkreślanie charakteru „zielonego miasta" jako istotny czynnik 

dla rozwoju miasta i poprawy warunków zamieszkiwania w nim. Zieleń miejska i lasy są 

zagrożone przez zanieczyszczenia środowiska, zmniejszanie ich przestrzeni życiowej, 

niekontrolowaną eksploatację, brak spójnej, całościowej polityki ich zagospodarowania. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
18 

3. Na realizację programu operacyjnego Zieleń miejska i lasy składają się następujące 

przedsięwzięcia:  

1) Koordynacja działań różnych podmiotów, w których gestii leży gospodarka 

zielenią i lasami.  

2) Modernizacja funkcji lasów w obrębie miasta Zielona Góra. Zmiana zarówno ich 

statusu jak i sposobu zagospodarowania jako lasów ochronnych i rekreacyjno-

wypoczynkowych:  

• Doprowadzenie do uznania lasów w obrębie miasta za lasy ochronne. 

• Podniesienie wieku rębności lasów.  

3) Zwiększenie powierzchni parków w mieście na zasadzie adaptacji części lasów, 

szczególnie w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i w obrębie tzw. terminali 

leśnych.  

4) Zmiana składu gatunkowego lasów (w szczególności zwiększenie udziału drzew 

liściastych), wprowadzanie podszytów i usuwanie posuszu.  

5) Zmiana struktury nasadzeń zieleni miejskiej (wprowadzenie gatunków odpornych 

na zanieczyszczenia i na niedobór wody, zwiększenie udziału gatunków 

liściastych w parkach). Uzupełnienie nasadzeń.  

6) Zakwalifikowanie jako pomniki przyrody znajdujących się w Zielonej Górze 

starych drzew unikatowych gatunków, w tym również arboretum, oraz 

wyeksponowanie ich jako jednej z ciekawostek turystycznych.  

7) Wspieranie inicjatywy odtworzenia Ogrodu Botanicznego, który istniał przed 

1945 rokiem przy ulicy Botanicznej a którego pozostałości znajdują się na 

terenach lasu komunalnego.  

8) Ograniczenie stosowania soli do likwidacji śliskości zimowej.  

9) Konsekwentna rozbudowa zieleni miejskiej. Wprowadzenie fontann i drobnej 

architektury. 

10) Reaktywowanie w nowej formie konkursów aktywizujących mieszkańców  

w zakresie dbałości o środowisko i estetykę otoczenia oraz współtworzenia 

wizerunku „miasta zieleni". Oprócz tradycyjnych konkursów na najpiękniejszy 

balkon, podwórko, klomby czy dywany kwiatowe należy rozważyć nowe 

możliwości. Nagrody, oprócz charakteru prestiżowego, mogą mieć też wymiar 

ekonomiczny (np. zwolnienie z podatku gruntowego).  

11) Wyposażenie terenów lasów w urządzenia turystyczne (parkingi, tereny 

piknikowe, śmietniki, tereny sportowe).  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
19 

12) Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci w lasach:  

• Budowa składowisk odpadów przemysłowych, w wyniku, której można się 

spodziewać ograniczenia zjawiska dzikich wysypisk.  

• Rozważenie wykorzystania Straży Miejskiej do wykrywania winnych 

powstawania dzikich wysypisk.  

• Prowadzenie akcji wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych na 

odpowiednie składowiska. 

 

Ø Gospodarka odpadami (Program 38) 

1. Celem programu jest dalsze konsekwentne wdrażanie przyjętego systemu 

gromadzenia, przewozu, unieszkodliwiania i składowania odpadów pochodzenia 

komunalnego i przemysłowego.  

2. Kontynuowanie i zwiększenie skuteczności działań prowadzonych w ramach 

gospodarki odpadami. Przyjęte rozwiązanie w przypadku konsekwentnej jego 

realizacji oraz powszechnej akceptacji społecznej może mieć charakter wzorcowy.  

3. Program składa się z następujących przedsięwzięć:  

1) Usprawnianie sortowania odpadów poprzez prowadzenie akcji edukacyjnej  

w środkach masowego przekazu.  

2) Wspomaganie organizacyjne wykorzystywania kompostu przez zieleń miejską  

i odbiorców indywidualnych (np. użytkowników ogródków działkowych).  

3) Budowa składowisk odpadów przemysłowych.  

 

Ø Gospodarka wodno-ściekowa (Program 44) 
1. Cele programu to:  

1) Uruchomienie miejskiej oczyszczalni ścieków.  

2) Kanalizacja całego miasta.  

3) Poprawa jakości wody pitnej.  

4) Zapobieganie katastrofom hydrogeologicznym i kontrola poziomu wody gruntowej. 

5) Usprawnienie funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.  

2. Prowadzenie aktywnego działania na rzecz usprawnienia gospodarki wodno-

ściekowej. Działania te obejmują zarówno dokończenie rozpoczętych inwestycji, jak  

i podjęcie nowych inicjatyw o szerokim zasięgu.  

3. Program składa się z następujących przedsięwzięć:  

1) Sukcesywne realizowanie inwestycji, a w szczególności:  
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• Realizacja ostatniego etapu budowy i uruchomienie oczyszczalni ścieków 

dla miasta Zielona Góra. 

• Podłączenie Jędrzychowa i południowej części miasta do oczyszczalni 

dzięki budowie przepompowni ścieków.  

• Kanalizacja Jędrzychowa.  

• Kanalizacja Chynowa.  

• Modernizowanie, rozbudowa i monitorowanie stanu sieci kanalizacyjnej.  

2) Kontrola i obniżenie poziomu wody gruntowej oraz zapobieganie zjawiskom 

podtopień na obszarze Śródmieścia poprzez wybrane środki zaradcze takie jak:  

• Popieranie zwiększonego poboru wód podziemnych (w strefie zbiornika 

Srebrna Góra) przez przemysł (powiązane z odprowadzaniem ścieków we 

własnym zakresie, tj. poza kanalizacją miejską).  

• Wprowadzenie bariery studni wzdłuż alei Konstytucji 3 Maja.  

• Utworzenie w Parku Sowińskiego dwóch stawów, do których pompowana 

byłaby woda, aby odparowywała.  

• Wykorzystywanie wód podziemnych na cele zieleni miejskiej i budowanych 

fontann. 

• Zwiększenie pojemności kanalizacji w obrębie Śródmieścia.  

3) Podjęcie działań na rzecz poprawy jakości wody pitnej w mieście, w tym:  

• Ochronę jakości wód głębinowych (zaspokajających zapotrzebowanie 

miasta na wodę w ponad 10%) poprzez:  

a) Uruchomienie oczyszczalni ścieków, 

b) Ograniczanie lokalizacji funkcji uciążliwych w strefach zasobów wód 

podziemnych, 

c) Unikanie przeeksploatowania zasobów wód podziemnych,  

d) Prowadzenie kontroli stanu wód.  

• Poprawę jakości wody rzeki Obrzycy poprzez podjęcie inicjatywy 

kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni 

rzeki w ramach porozumienia gmin. Jedną z możliwości współpracy  

w ramach takiego porozumienia byłoby wspomaganie gmin w uzyskaniu 

funduszy pomocowych na realizację oczyszczalni ścieków.  
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Ø Energetyzacja (Program 43) 

1. Celem programu jest stworzenie i realizowanie polityki w zakresie ogrzewnictwa.  

2. Przeprowadzenie analizy zapotrzebowania energetycznego miasta, oraz możliwości  

i warunków jego zaspokojenia połączonego z wyborem najbardziej ekonomicznego, 

bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska systemu grzewczego. Wdrożenie 

wybranej technologii powinno objąć zarówno tereny aktywności lokalizowanych  

w przyszłości, jak i istniejącą zabudowę, wykorzystującą systemy ogrzewania będące 

źródłem istotnych uciążliwości.  

3. Program składa się z następujących przedsięwzięć:  

1) Ograniczenie uciążliwości spowodowanych ogrzewnictwem (w szczególności 

emisji zanieczyszczeń przez paleniska domowe i lokalne kotłownie).  

2) Komunalizacja elektrociepłowni (realizowana np. poprzez tworzenie i wspieranie 

odpowiednich lobby).  

3) Wybór optymalnego systemu ogrzewnictwa oraz działalność na rzecz wdrożenia 

tego systemu poprzez:  

• Zakazy i sankcje w stosunku do emitujących zanieczyszczenia,  

• Popieranie finansowe przechodzenia na wybrany, przyjaźniejszy dla 

środowiska system ogrzewania,  

• Budowę nowych sieci i infrastruktury grzewczej,  

• Wykorzystywanie zapisów dotyczących form ogrzewania w ramach 

opracowywanych planów miejscowych.  

 

Ø Miejski transport autobusowy (Program 41) 
1. Celem programu jest usprawnienie i modernizacja transportu zbiorowego w mieście. 

2. Program składa się z następujących przedsięwzięć: 

1) Zakup autobusów miejskich wysokiej klasy. 

2) Działania na rzecz ograniczenia emisji spalin do atmosfery przez autobusy 

poprzez stopniowe wyposażenie wszystkich autobusów w katalizatory spalin lub 

wprowadzenie autobusów napędzanych gazem. 

3) Modyfikacje w systemie linii autobusowych dopasowane do powstających potrzeb. 

4) Ulepszenia w ukształtowaniu i wyposażeniu przystanków. 
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1.2.4. Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego 

Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego został uchwalony w dniu 

15 października 2003r. 

W dokumencie tym w dziale 2 pt. Wojewódzkie priorytety programu ochrony środowiska 

wyróżniono obszary priorytetowe z punktu widzenia koncentracji działań w zakresie ochrony 

środowiska. Są to obszary o najniekorzystniejszym stanie środowiska, które wymagają 

podejmowania przedsięwzięć mających na celu poprawę aktualnego stanu. W Programie 

wytypowano łącznie sześć takich obszarów. Są to: 

1. Miasto Gorzów Wielkopolski. 

2. Obszar powiatu słubickiego. 

3. Obszar gmin powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego, leżących nad rzeką Odrą  

i w rejonie GZWP. 

4. Obszar powiatu żagańskiego. 

5. Obszar gmin powiatu żarskiego i krośnieńskiego leżących nad rzeką Nysą Łużycką. 

6. Miasto Zielona Góra. Obszar ten został wyodrębniony ze względu na: 

• zły stan przewodów sieci wodociągowej, który powoduje, że jakość wody pitnej u 

odbiorców nie spełnia wymagań Dyrektywy 98/83/EC, 

• potencjalne zagrożenie środowiska (wschodnie obrzeża miasta) w związku  

z transportem materiałów niebezpiecznych (droga nr 3 - wyznaczona do przewozu 

takich ładunków). 
 
Na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń występujących w poszczególnych obszarach 

przyjęto strategię ochrony środowiska w perspektywie do 2010 roku oraz określono 

przedsięwzięcia na lata 2003 - 2006. 

 
W zakresie jakości wód w Programie przyjęto za cel średniookresowy (do 2010 roku) 

zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód powierzchniowych, ochronę wód 

podziemnych oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa odpowiedniej jakości  

i ilości wody do picia. 

W ramach zagadnienia poświęconego zaopatrzeniu w wodę przyjęto następujące kierunki działań: 

1. Wdrażanie programów zaopatrzenia miast i gmin województwa lubuskiego w wodę. 

2. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych. 

3. Modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody (m.in. w obszarze 6). 

4. Likwidacja nieczynnych ujęć wody. 
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Natomiast w ramach zagadnienia poświęconego gospodarce ściekowej (w sektorze 

mieszkalnictwa) przyjęto następujące kierunki działań: 

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach o RLM ponad 100 tys. (dotyczy 

m.in. miasta Zielona Góra). 

2. Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach ponad 15 tys. (w tym tereny zlewni 

rzek, Komunalnych Związków). 

3. Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach o RLM ponad 2 tys. 

4. Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach o RLM poniżej 2 tys. 

 
W planie operacyjnym na lata 2003-2006 w zakresie jakości wód i stosunków wodnych do 

realizacji przewidziano następujące przedsięwzięcia w obszarze szóstym (miasto Zielona Góra): 

Ø Zintegrowany system kanalizacji sanitarnej dla miasta Zielona Góra oraz północnej 

części gminy Zielona Góra i gminy Świdnica (jednostka realizująca UM Zielona Góra, 

zadanie koordynowane), 

Ø Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zielonej Górze oraz poprawa stanu 

przewodów sieci wodociągowej – (jednostka realizująca Zielonogórskie Wodociągi  

i Kanalizacja Sp. z o.o., zadanie koordynowane). 

 

W zakresie gospodarki odpadami z sektora komunalnego zgodnie z założeniami Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego w Programie Ochrony Środowiska 

przyjęto za cel średniookresowy (do 2010 roku) zminimalizowanie ilości wytwarzanych 

odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.  

W Planie gospodarki odpadami określono również cele szczegółowe do roku 2010, które 

przyjęto za limity wojewódzkie w Programie ochrony środowiska. Są to: 

1. Objęcie wszystkich mieszkańców woj. lubuskiego zorganizowaną zbiórką odpadów 

komunalnych. 

2. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 65% wszystkich odpadów komunalnych. 

3. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 

4. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: 

Ø opakowania z papieru i tektury: 50%, 

Ø opakowania ze szkła: 45%, 

Ø opakowania z tworzyw sztucznych: 30%, 

Ø opakowania metalowe: 45%, 
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Ø opakowania wielomateriałowe: 30%, 

Ø odpady wielkogabarytowe: 50% 

Ø odpady budowlane: 40% 

Ø odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50% 

 
Za najważniejsze kierunki działań do 2010 roku w omawianym zakresie przyjęto: 

1. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie 

minimalizacji wytwarzania. 

2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie 

ponadlokalnym, w tym budowa zakładów utylizacji odpadów (sortownie, kompostownie, 

obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej). 

3. Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów 

komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami. 

4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

6. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych  

i niebezpiecznych. 

7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników 

biodegradowalnych. 

8. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony 

środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych. 

9. Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji 

nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych. 

 
W zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym zgodnie z założeniami Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego w Programie Ochrony Środowiska 

przyjęto za cel średniookresowy (do 2010 roku) minimalizację wytwarzania odpadów oraz 

wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania. 

Określone w Planie gospodarki odpadami cele szczegółowe do roku 2010 przyjęto  

za limity wojewódzkie w Programie ochrony środowiska. Są to: 

1. Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2010 roku na 

poziomie 90% ogólnej ilości wytworzonych odpadów. 

2. Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
25 

3. Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów  

i urządzeń zawierających PCB. 

4. Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzących z jednostek medycznych  

i placówek weterynaryjnych. 

 
Za najważniejsze kierunki działań do 2010 roku w omawianym zakresie przyjęto: 

1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji. 

2. Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do 

zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego 

wykorzystania odpadów. 

3. Budowa i modernizacja oraz rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych 

wyłączonych eksploatacji. 

4. Budowa składowisk odpadów azbestowych lub przystosowanie do tego celu kwater na 

składowiskach odpadów komunalnych. 

5. Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB. 

6. Likwidacja mogilników. 

7. Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów 

pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM). 

 

W zakresie jakości powietrza w Programie Ochrony Środowiska przyjęto za cel 

średniookresowy (do 2010 roku) systematyczną poprawę jakości powietrza, zwłaszcza na 

terenach o wysokim stopniu zurbanizowania i uprzemysłowienia. 

W ramach zagadnienia poświęconego zarządzaniu ochroną powietrza przyjęto następujące 

kierunki działań: 

1. Monitoring jakości powietrza zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  

2. Ocena poziomu zanieczyszczeń w powietrzu w strefach (w rozumieniu artykułu 87 ustawy 

Prawo ochrony środowiska) co 5 lat. 

 
Natomiast w ramach zagadnienia poświęconego oddziaływaniu głównych sektorów przyjęto 

następujące kierunki działań: 

1. w sektorze oddziaływania – transport drogowy: 

Ø Eliminacja ruchu drogowego o charakterze tranzytowym z centrum miast. 

Ø Ograniczenie ruchu docelowego do obszarów centralnych miast i obszarów 

najcenniejszych przyrodniczo. 
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Ø Tworzenie warunków do zwiększenia udziału komunikacji zbiorowej  

w przewozach pasażerskich (w tym budowa tzw. szybkiego tramwaju pomiędzy 

Zieloną Górą a Gorzowem Wlkp.). 

Ø Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych 

i modernizacja istniejących, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg 

samochodowych, budowa parkingów dla rowerów, itp. 

2. sektor oddziaływania – komunalny 

Ø Przyłączenie do sieci c.o. nowych odbiorców, wszędzie tam gdzie istnieją rezerwy 

mocy w miejskich systemach ciepłowniczych. 

Ø Kontynuacja modernizacji zbiorczych i indywidualnych systemów grzewczych: 

wprowadzanie kotłów nowej generacji, zmiana nośnika energii, jakim jest węgiel, 

na bardziej ekologiczny (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, alternatywne 

źródła energii: energia wodna, z biomasy, słoneczna, wiatrowa, pompy cieplne). 

Ø Sukcesywna realizacja programu gazyfikacji w województwie. 

Ø Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. 

Ø Preferowanie wprowadzania w budownictwie materiałów energooszczędnych. 

3. sektor oddziaływania – energetyka zawodowa i przemysł: 

Ø Wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT). 

Ø Modernizacja i automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle. 

Ø Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach 

technologicznych oraz poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń. 

 
W planie operacyjnym na lata 2003-2006 w zakresie jakości powietrza do realizacji 

przewidziano następujące przedsięwzięcia w obszarze szóstym (miasto Zielona Góra): 

Ø Budowa bloku gazowo-parowego o mocy rzędu 190 MWe i 95 MWt, wykorzystującego 

gaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnym i ekologicznie czystym 

źródle pracującym w skojarzeniu - (jednostka realizująca EC "Zielona Góra" S.A., 

zadanie własne przedsiębiorstwa), 

Ø Zamiana kotłowni węglowych na gazowe - (jednostka realizująca UM Zielona Góra, 

zadanie koordynowane). 

 

W zakresie ochrony przed hałasem w Programie Ochrony Środowiska przyjęto za cel 

średniookresowy (do 2010 roku) zmniejszenie skali narażenia mieszkańców miast na 

ponadnormatywny poziom hałasu emitowanego przez środki transportu. 
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W ramach tego zagadnienia przyjęto następujące kierunki działań: 

1. Opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców (tj. także dla Zielonej Góry). 

2. Opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla obszarów położonych 

wzdłuż głównych dróg, linii kolejowych i lotniska. 

 
Natomiast w ramach zagadnienia poświęconego ochronie przed hałasem komunikacyjnym 

przyjęto następujące kierunki działań: 

1. Budowa ekranów akustycznych, zwłaszcza na odcinkach planowanej autostrady, nowych 

tras obwodnicowych i odcinkach istniejących tras o nadmiernym ruchu. 

2. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania 

wokół lotnisk, terenów przemysłowych oraz głównych dróg i linii kolejowych wszędzie 

tam, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej.  

 
W ramach zagadnienia poświęconego oddziaływaniu hałasu pochodzącego z sektora 

gospodarczego przyjęto następujące kierunki działań: 

1. Kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej. 

 

W przypadku oddziaływań pól elektromagnetycznych za cel średniookresowy do 2010 roku 

przyjęto prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych w środowisku.  

W ramach tego zagadnienia przyjęto następujące kierunki działań: 

1. Rozwój systemu badań pól elektromagnetycznych. 

2. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól 

elektromagnetycznych. 

 

1.3.  Koncepcja Programu Ochrony Środowiska Miasta 

Zielona Góra 

Przy konstruowaniu niniejszego Programu zwrócono szczególną uwagę na dwa aspekty 

procesu planowania tj. jakość środowiska i instrumenty lokalnej polityki w zakresie ochrony 

środowiska oraz ich wzajemne powiązania. 

W Programie zidentyfikowano działania i przedsięwzięcia, które mają zmierzać bądź do 

poprawy stanu środowiska, bądź do zachowania w stanie niezmienionym obszarów  

o wysokich walorach środowiskowych oraz ochrony zasobów naturalnych. 
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Natomiast władze miasta mogą w zakresie lokalnej polityki ochrony środowiska 

wykorzystywać różne instrumenty tj.: prawno-administracyjne, ekonomiczno-finansowe, 

instrumenty i techniki planowania strategicznego i operacyjnego (strukturalne), które służą 

wdrażaniu Programu oraz społeczne służące budowie partnerstwa na rzecz ekorozwoju.  

 
W oparciu o przeprowadzone uzgodnienia z przedstawicielami władz miasta biorącymi udział 

w procesie tworzenia "Programu ...." przyjęto, że będzie on uwzględniał główne kierunki 

rozwojowe Zielonej Góry oraz zagadnienia dotyczące jakości środowiska, dla których została 

określona długoterminowa strategia (do 2015r.). Strategia ta będzie podstawą dla 

zdefiniowania planu operacyjnego na lata 2004-2007. 

 

1.4.  Nadrzędny cel  "Programu Ochrony Środowiska 
miasta Zielona Góra"  

Nadrzędnym, długoterminowym celem Programu Ochrony Środowiska jest: 

 
Zmierzanie do zrównoważonego rozwoju Zielonej Góry, który sprzyja 

harmonizacji rozwoju gospodarczego i społecznego miasta z ochroną zasobów 

środowiska naturalnego. 
 
Cel ten jest zgodny z zaproponowanymi w "Strategii rozwoju miasta Zielona Góra” celami 

i kierunkami (omówionymi szerzej w podrozdziale 1.2.3.). 

 

1.5.  Procedura przygotowywania "Programu . . ."  

Najbardziej optymalną formą procesu tworzenia programów ochrony środowiska jest 

tzw. „planowanie otwarte”. Oznacza to, że od początkowych etapów prac prowadzona jest 

wymiana informacji i konsultacje z administracją samorządową i rządową, największymi 

zakładami przemysłowymi i organizacjami pozarządowymi.  

Przez zastosowanie takiej metody można uzyskać więcej informacji a także zapewnić udział 

społeczeństwa w procesie tworzenia Programu. 

 
Za bazę dla Programu ochrony środowiska przyjęto: 

• aktualny stan środowiska, 

• aktualny stan infrastruktury ochrony środowiska, 

• cele i działania zdefiniowane w „Strategii rozwoju miasta Zielona Góra”.  
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Do opracowania Programu wykorzystano również informacje zawarte w Strategii rozwoju 

miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zielona Góra.  

 
Programy ochrony środowiska są nową formą opracowań planistycznych, które zostały 

wprowadzone ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). Artykuł 17 ustęp 1 tej ustawy stanowi, że wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 

ochrony środowiska sporządza zarząd województwa, powiatu oraz wójt, burmistrz lub 

prezydent gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. 

Projekty są opiniowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw środowiska w 

przypadku programów wojewódzkich, organ wykonawczy wojewódzki w przypadku 

powiatowych oraz organ wykonawczy powiatowy w przypadku gminnych (art. 17 ust. 2 POŚ).  

Programy te powinny określać, zatem wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej 

państwa (art. 14 ust.1 POŚ), a w szczególności: 

• cele ekologiczne, 

• priorytety ekologiczne, 

• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne 

i środki finansowe. 

 
Programy wojewódzki, powiatowy i gminny uchwala odpowiednio, sejmik województwa, rada 

powiatu lub rada gminy (POŚ art. 18 ust.1). Zarząd województwa, powiatu a także wójtowie, 

burmistrzowie i prezydenci miast, co dwa lata sporządzają raporty z ich wykonania i przedstawiają 

je odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy (art. 18 ust.2). 

 

1.6.  Zakres i  e lementy sk ładowe "Programu . . ."  

Dokument „Program ...” zawiera następujące rozdziały:  

Rozdział 1. Wstęp. W tym rozdziale przedstawiono cel i podstawę opracowania, cel 

nadrzędny, uwarunkowania, koncepcję i procedurę Programu. 

Rozdział 2. Ocena aktywnej polityki ochrony środowiska. Rozdział zawiera krótką 

ocenę dotychczasowej polityki ochrony środowiska w oparciu o dostępne 

materiały i informacje. 
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Rozdział 3. Ocena aktualnego stanu środowiska. Rozdział przedstawia syntetyczną 

ocenę stanu środowiska z wyłonieniem podstawowych problemów, które 

będą bazą do opracowania długoterminowej strategii ochrony środowiska do 

2015 roku oraz strategii krótkoterminowej na lata 2004-2007.  

Rozdział 4. Długoterminowa strategia ochrony środowiska do 2015r. W rozdziale 

zawarto charakterystykę celów i działań do 2015 roku w zakresie: 

• poprawy jakości środowiska z podziałem na dziedziny ochrony środowiska 

tj. jakość wód, gospodarowanie odpadami (w oparciu o Plan gospodarki 

odpadami), zanieczyszczenia powietrza, oddziaływanie hałasu i pól 

elektromagnetycznych, możliwość występowania awarii przemysłowych,  

• ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania 

zasobów przyrody (ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, 

ochrona gleb i wód podziemnych), 

• zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii. 

Rozdział 5. Strategia krótkoterminowa na lata 2004 – 2007. W rozdziale tym zostały 

przedstawione cele, kierunki działań oraz przedsięwzięcia przewidziane do 

realizacji w latach 2004-2007.  

Rozdział 6. Organizacja zarządzania ochroną środowiska. W rozdziale przedstawiono 

organizację zarządzania ochroną środowiska, opis metod współpracy oraz 

instrumentów, niezbędnych w procesie wdrażania Programu oraz 

harmonogram wdrażania Programu. 

Rozdział 7. Koszty wdrażania programu ochrony środowiska. W rozdziale tym 

omówiono koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  

w latach 2004-2007 według dziedzin ochrony środowiska z podziałem na 

inwestycyjne i bezinwestycyjne, wraz ze źródłami finansowania  

i wskazaniem jednostek realizujących. W niniejszym rozdziale zmieszczono 

również krótką charakterystykę potencjalnych źródeł finansowania. 

 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
31 

2. OCENA AKTYWNEJ POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

2.1.  Wprowadzenie 

W realizacji zrównoważonego rozwoju jedną z najważniejszych ról odgrywają społeczności 

lokalne. Samorząd lokalny będący gospodarzem na swoim terenie powinien określać cele, 

strategię i politykę a także ustalić listę priorytetowych działań w zakresie ochrony  

i zarządzania środowiskiem, oczywiście zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, 

uwzględniając główne kierunki polityki ekologicznej przyjęte zarówno na szczeblu 

państwowym jak wojewódzkim i powiatowym. 

2.2.  Ocena pol i tyki  ochrony środowiska w Zielonej  
Górze 

Do chwili obecnej miasto Zielona Góra nie posiadało programu, który ujmowałby 

kompleksowo całość problemów związanych z ochroną i zarządzaniem środowiskiem.  

Jednakże w ostatnich latach były podejmowane działania i przedsięwzięcia, których celem 

była poprawa oraz zachowanie stanu środowiska, z których należy wymienić:  

• „Strategię rozwoju miasta Zielona Góra”, Zielona Góra, styczeń 1997r. 

• "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zielona Góra", Zielona Góra, uchwalone w marcu 2000r.  

Wyżej wymienione dokumenty zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu, szczególnie 

przy określaniu celów krótko- i długoterminowych, zarówno w odniesieniu do głównych 

kierunków rozwojowych, jak i elementów uciążliwości środowiska. 
 
Jak wspominano w rozdziale 1.2.3 do realizacji wyznaczonych w Strategii rozwoju miasta 

celów przyjęto szereg programów operacyjnych. Najważniejszymi związanymi z polityką 

ochrony środowiska są program likwidacji uciążliwości (Program 36), zieleni miejskiej 

i lasów (Program 37), gospodarki odpadami (Program 38), gospodarki wodno-ściekowej 

(Program 44), energetyzacji (Program 43) oraz miejskiego transportu autobusowego (Program 

41). We wszystkich programach przedstawiono cele oraz przedsięwzięcia, których 

zrealizowanie ma poprawić stan istniejący.  

 
W ramach wdrażania Programu 36 - likwidacja uciążliwości zrealizowano dotychczas m.in. 

zadania z zakresu ograniczenia uciążliwości hałasu, polegające na modernizacji infrastruktury 

transportowej tj. budowie Trasy Północno – Zachodniej (obwodnica północnej części miasta). 
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Przedsięwzięcie to miało na celu wyprowadzenie tranzytu z obszaru centrum miasta a co za 

tym idzie ograniczenie uciążliwości akustycznej oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza 

związanej z oddziaływaniem komunikacji. Ponadto, aby zminimalizować oddziaływanie 

wybudowanej obwodnicy na przylegające do niej osiedla mieszkaniowe zlokalizowano 

wzdłuż nich ekrany akustyczne. W przyszłości Trasa Północna zostanie doprowadzona 

(połączona) do drogi na Żary (nr 27). 

Innym zadaniem, które zostało zrealizowane w ramach programu likwidacji uciążliwości było 

zlikwidowanie ogródków działkowych leżących w strefie skażenia gleb tj. w rejonie ulicy 

Wrocławskiej oraz Szosy Kisielińskiej. W przypadku ogródków działkowych zlokalizowanych 

przy ulicy Szosy Kisielińskiej część została zlikwidowana a część pozostawiono.  

Tereny po zlikwidowanych ogródkach zostały przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. 

Natomiast w przyszłości konieczne będzie rozwiązanie problemu przejęcia lub wymiany na 

inne, działek zlokalizowanych w pobliżu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Racula”, 

których właściciele się tego domagają.  

 

Program 43 – energetyzacja, przewidywał działania mające na celu ograniczanie uciążliwych 

dla środowiska form ogrzewnictwa. W tym zakresie mają być wspierane finansowo między 

innymi takie przedsięwzięcia, które prowadzą do zmiany systemu ogrzewania na bardziej 

przyjazny środowisku.  

Obecnie wszystkie kotłownie lokalne, będące w eksploatacji Miejskiego Zakładu Energetyki 

Cieplnej, wykorzystują paliwo gazowe.  

Natomiast w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A, poza eksploatacją urządzeń ograniczających 

emisję zanieczyszczeń do powietrza, od roku 2002 realizowana jest inwestycja mająca na celu 

zamianę paliwa węglowego na gazowe (polegająca na zastąpieniu kotła węglowego zespołem 

gazowo-parowym). Celem tej inwestycji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych 

i pyłowych, co będzie miało szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia poprawy jakości 

powietrza na terenie miasta oraz w regionie. 

Ponadto Kotłownia „Akademicka”, będąca drugim, co do uciążliwości źródłem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowanym na terenie miasta, która jest od miesiąca lutego 

2003 roku własnością Elektrociepłowni Zielona Góra, ma zostać zlikwidowana w okresie 

wiosennym 2004r. (po zakończeniu sezonu grzewczego). 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
33 

W ramach Programu 41 - miejski transport autobusowy przewidziano poza typowymi 

rozwiązaniami technicznymi (infrastrukturalnymi) również przedsięwzięcia mające na celu 

ograniczenie emisji spalin do atmosfery takie jak zakup autobusów miejskich wysokiej klasy 

oraz wprowadzenie częstszych kontroli i regulacji silników oraz wprowadzenie lepszego, 

bardziej ekologicznego paliwa.  

Zakład Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze dysponuje obecnie 80 autobusami, które 

napędzane są olejem napędowym o niskiej zawartości siarki. Ponadto trwa stopniowa 

wymiana autobusów starszej generacji na nowsze, przy czym wszystkie autobusy zakupione 

po roku 1996 spełniają wymogi ochrony środowiska zgodnie z normą EURO 3. 

 
Program 38 tj. poświęcony gospodarce odpadami ma na celu wdrażanie, rozwój i poprawę 

skuteczności działania w tym zakresie. W ramach tego programu przewidywano realizację 

przedsięwzięć polegających na optymalizacji systemu sortowania odpadów poprzez 

prowadzenie akcji edukacyjnej w środkach masowego przekazu, wsparciu organizacyjnym 

dla wykorzystywania kompostu przez służby utrzymania zieleni miejskiej i odbiorców 

indywidualnych.  

W 1993 roku Rada Miejska uchwaliła kompleksowy i zintegrowany system gospodarki 

odpadami pod nazwą “PREKO ZG”, który jest częścią strategii rozwoju miasta.  

Zakład Gromadzenia i Utylizacji Odpadów jest modernizowany na bieżąco, zaś w przyszłości 

przewiduje się budowę stacji magazynowania odpadów niebezpiecznych. 

 
W Programie 37 - zieleń miejska i lasy przewidziano m.in. zadanie polegające na zapobieganiu 

powstawaniu dzikich wysypisk śmieci w lasach. Dla realizacji tego zadania prowadzone są 

akcje wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych na odpowiednie składowiska. 

Ponadto dotychczas stosowne jednostki prowadzą corocznie akcje likwidacji dzikich 

wysypisk śmieci i tak w roku 2000 zlikwidowano osiemnaście, w 2001 roku dziewiętnaście a 

w 2003 roku czterdzieści takich wysypisk na terenie miasta. 

 
Głównymi celami Programu 44 dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej były 

uruchomienie miejskiej oczyszczalni ścieków, skanalizowanie całego miasta, poprawa jakości 

wody pitnej, zapobieganie katastrofom hydrogeologicznym i kontrola poziomu wody 

gruntowej oraz usprawnienie funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.  

W roku 1997, kiedy uchwalano Strategię rozwoju miasta najważniejszym przedsięwzięciem 

było uruchomienie oczyszczalni ścieków, która miałaby obsługiwać miasto Zielona Góra. 
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Mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, którą zaprojektowano według technologii 

niemieckiej firmy Passavant, oddano do eksploatacji 1 stycznia 1999 roku. 

Natomiast w przyszłości planowane są dalsze inwestycje w omawianym obiekcie tzn. budowa 

osadników wstępnych, suszarni osadu (lata 2003-2004) oraz spalarni osadów.  

Innymi przedsięwzięciami planowanymi w omawianym programie były: podłączenie 

Jędrzychowa i południowej części miasta do oczyszczalni (budowa przepompowni ścieków) 

oraz skanalizowanie Jędrzychowa i Chynowa (dwie wsie włączone do obszaru miasta). 

Dotychczas skanalizowano część osiedla Jędrzychów (II i częściowo III), natomiast 

Jędrzychów I oraz Chynów nie zostały jeszcze skanalizowane.  

Zadania, które nie zostały jeszcze wykonane tj. kanalizacja Chynowa i części Jędrzychowa 

oraz budowa przepompowni będą realizowane w przyszłości. 

Ponadto w omawianym programie zawarto zadania w zakresie kontroli i obniżenia poziomu 

wody gruntowej oraz zapobiegania zjawiskom podtopień na obszarze Śródmieścia.  

Najważniejszymi przedsięwzięciami w tym zakresie, które zostały zrealizowane były: 

budowa metodą bezwykopową kolektora ogólnospławnego w Śródmieściu oraz utworzenie 

stawu w parku Sowińskiego. W wyniku realizacji tych inwestycji wytworzył się lej depresji 

i obniżył się poziom wód gruntowych. 

W zakresie poprawy jakości wody pitnej w mieście poza działaniami na rzecz ochrony jakości 

wód głębinowych, przewidywano również podjęcie działań na rzecz poprawy jakości wody 

rzeki Obrzycy, co jest szczególnie ważne, ponieważ ujęcie na niej jest nadal podstawowym 

źródłem wody pitnej dla miasta Zielona Góra. Przedsięwzięcie polegające na uporządkowaniu 

gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki może nastąpić jedynie na drodze porozumienia 

gmin. Zadanie to zostało przewidziane do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla 

Województwa Lubuskiego. 
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3. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 

3.1.  Wprowadzenie 

Miasto Zielona Góra położone jest w środkowo-zachodniej części Polski, w południowo-

środkowej części województwa lubuskiego (rysunek 1). 

Miasto położone jest na stokach Wału Zielonogórskiego. Centrum znajduje się w obniżeniu  

w korycie dawnej rzeczki Złota Łącza i otoczone jest wzgórzami.  

 
Powierzchnia terenów miejskich wynosi 5 832 ha. Pod względem liczby mieszkańców (ok. 

120 tys.) zajmuje drugie, po Gorzowie Wielkopolskim, miejsce w województwie. Jest 

samorządową stolicą województwa lubuskiego, a także posiada status powiatu grodzkiego  

i dodatkowo jest siedzibą m.in.: Sejmiku Samorządowego województwa lubuskiego, Urzędu 

Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

Z połączenia dwóch uczelni wyższych, Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej powołany został w 2001 roku Uniwersytet Zielonogórski, kształcący około  

23 tysięcy studentów. 

W konkursie zorganizowanym przez Rzeczpospolitą i Centrum Badań Regionalnych Zielona 

Góra znalazła się w 1-szej klasie (na 10-tej pozycji) miast powiatów grodzkich pod względem 

potencjału rozwojowego. 

 
Korzystne usytuowanie miasta w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych  

a także jego specyfika tj. duża ilość terenów zielonych (lasy stanowią około 46% powierzchni 

terenów miejskich), stwarza dogodne warunki rozwoju turystyki. 

Zielona Góra ze względu na bogate tradycje winiarskie, które rozwijały się na przestrzeni 

kilkuset lat (do czasów obecnych zachowały się resztki winnic w Parku Winnym okalającym 

Palmiarnię) często nazywana jest Winnym Grodem. 

 
Ponadto w mieście Zielona Góra inwestuje się znaczne środki w ochronę środowiska. Główną 

część przyznanych środków z Programu PHARE wykorzystano na: sfinansowanie budowy 

Trasy Północno-Zachodniej - w ramach modernizacji infrastruktury transportowej; natomiast 

w zakresie ochrony środowiska naturalnego środki zostały zainwestowane w Centralną 

Oczyszczalnię Ścieków „Łącza” oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów „Racula”. Innymi 

przedsięwzięcia finansowanymi przy udziale funduszy europejskich to: miejskie ścieżki 

rowerowe, sala koncertowa Filharmonii Zielonogórskiej.  
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Ocenę stanu środowiska oparto o dostępne dane, pochodzące przede wszystkim z Urzędu 

Miasta Zielona Góra, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze oraz najważniejszych 

zakładów przemysłowych. Źródłem informacji były także następujące dokumenty: Raporty o 

stanie środowiska w 1999, 2000, 2001 roku w województwie lubuskim, Raport o stanie 

środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku, "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra". 

Należy podkreślić, że dostępne materiały informacyjne, które posłużyły do opracowania 

aktualnego stanu środowiska nie opisują w pełni zachodzących w środowisku procesów i na 

ich podstawie można go określić w przybliżeniu. Jednakże uzyskany opis aktualnego stanu 

środowiska pozwolił na zidentyfikowanie podstawowych zagrożeń środowiska naturalnego, 

które były bazą dla sporządzenia niniejszego Programu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 1. Położenie Zielonej Góry w województwie lubuskim  
Źródło: Strona internetowa Program Promocji Gmin i Regionów RP - http://www.gminy.pl/ 
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Rys 2. Obszar powiatu grodzkiego Zielona Góra 
Źródło: Strona internetowa Urzędu Miasta Zielona Góra - http://www.zgora.pl 
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Rys 3. Podział administracyjny miasta Zielona Góra 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 

 

3.2.  Stan sanitarny powietrza atmosferycznego 

3.2.1. Klimat 

Według podziału klimatycznego wykonanego przez Prawdzica dla byłego województwa 

zielonogórskiego miasto Zielona Góra leży w obrębie krainy XI – Wał Zielonogórski, będącej 

w obszarze przewagi wpływów oceanicznych. Kraina ta jest wyniesiona w stosunku do 

otaczających ją pradolin, co powoduje, że klimat jest chłodniejszy niż w pradolinach.  

W omawianym obszarze występują najwyższe w województwie opady atmosferyczne, 

najwcześniej rozpoczyna się zima i najdłużej zalega pokrywa śnieżna. 
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Podstawowe cechy charakterystyczne krainy XI to: 

• średnia temperatura roczna       8,0÷8,1oC; 

• liczba dni gorących [z temperaturą powyżej 25oC]    30÷32; 

• liczba dni z przymrozkami w okresie kwiecień ÷ październik 5÷10; 

• liczba dni mroźnych [z temperaturą poniżej 0oC]    35÷38; 

• długość zimy w dniach       71÷77; 

• długość okresu wegetacyjnego [z temperaturą powyżej 5oC] 224; 

• roczna suma opadów atmosferycznych     625÷690 mm; 

• liczba dni z pokrywą śnieżną      48÷65. 

 

W tabelach 1 i 2 zestawiono dane meteorologiczne zaobserwowane na stacji w Zielonej Górze. 

 
Tabela 1. Rozkład kierunków wiatru - dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej Górze 

Kierunek wiatru N NE E SE S SW W NW C 

Częstości [%] 4,8 6,5 12,0 12,1 10,9 18,6 21,8 11,4 1,9 
 

Z powyższej tabeli wynika, że na terenie miasta przeważają wiatry z sektora zachodniego, 

które stanowią łącznie 51,8%. Natomiast udział cisz jest stosunkowo niewielki i wynosi 1,9%, 

przy czym w miejscach osłoniętych i obniżeniach dochodzi do 5–10%.  

 
Tabela 2. Dane meteorologiczne zaobserwowane w stacji meteorologicznej w Zielonej Górze 

 Średnia 
1981-1990 

Średnia 
1991-2000 

Średnia 
2000 

Średnia 
2001 

Średnia 
2002 

Maksimum 
1981-2000 

Minimum 
1981-2000 

Amplitud
a temp. 

skrajnych 
Temperatury 
powietrza  
w OC 

8,5 8,8 10,1 8,8 9,7 36,8 -22,2 59 

Roczne sumy 
opadów 
atmosferycznych 
w mm 

564 598 757 644 677    

Średnia prędkość 
wiatru w m/s   2,8 2,7 2,9    

Usłonecznienie 
w h   1485 1359 1538    

Średnie 
zachmurzenie 
w skali 0-8 

  5,3      
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W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona 

Góra” wyróżniono ze względu na cechy klimatu lokalnego poniższe obszary: 

Ø charakteryzujące się najkorzystniejszym klimatem, tj. obejmujące tereny płaskie i stoki 

o ekspozycji wschodniej, południowej i zachodniej. Są to obszary dobrze 

przewietrzane i usłonecznione, o dogodnych warunkach termiczno– wilgotnościowych; 

Ø o mniej korzystnym klimacie, obejmujące tereny płaskie w nieckach wytopiskowych 

oraz u podnóża Wału Zielonogórskiego w jego południowej części. Na obszarach tych 

mogą występować okresowe spływy chłodnego powietrza z wyżej położonych. 

Zaliczono do nich między innymi: 

• północno-zachodnią część obszaru rozwoju Polany Łężyckie, 

• obszar rozwoju Polanka Srebrna, 

• północną część obszaru rozwoju Chynów Północny, 

• zespół urbanistyczny Jędrzychów Diamentowy, 

• zespół urbanistyczny Jędrzychów Kwiatowy. 

Ø o niekorzystnym klimacie lokalnym, które obejmują tereny o ekspozycji północnej  

i o spadkach powyżej 8%. Zaliczono do nich między innymi: 

• północne stoki Wału Zielonogórskiego w Piastowskim Zespole Dzielnicowym  

i w Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, 

• północne stoki dolin potoków Gęśnik i Złota Łącza (w tym obszary rozwoju 

Źródlana, Pasaż Północny I, Złota Łącza Zachód). 

Ø o najmniej korzystnym klimacie, które obejmują obniżenia dolinne. Na obszarach tych 

występują tendencje do inwersji termicznej, stagnacji zimnych mas powietrza, 

podwyższonej wilgotności oraz częste mgły i przymrozki. Zaliczono do nich między 

innymi (rys. 4): 

• dolinę potoku Gęśnik, 

• dolinę potoku Złota Łącza 

• dolinę potoku Dłubnia (w tym części zespołu urbanistycznego Jędrzychów 

Sielski i obszaru rozwoju Jędrzychów Dolinny), 

• północną, najniżej położoną, część Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej,  

• suche doliny w obszarze rozwoju Chynów Północny, 

• rejon ulicy Nowej, 

• południowo-wschodnią część obszaru rozwoju Ochla Stawy. 
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Rys 4. Zasięg najbardziej niekorzystnych warunków klimatu lokalnego w Zielonej Górze 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 

 

Ze względu na typowe dla całego omawianego obszaru przeważające wiatry z kierunków 

zachodniego i północno-zachodniego, należy brać pod uwagę wpływ na stan jakości 

powietrza atmosferycznego, udział zanieczyszczeń napływających z uprzemysłowionych 

północno-wschodnich Niemiec.  

Ze względu na urozmaiconą (zróżnicowaną) rzeźbę terenu Wału Zielonogórskiego klimat 

lokalny cechują miejscowe spadki temperatury, szczególnie w okresie zimowym, oraz wzrost 

wilgotności. Jednakże na terenie miasta Zielona Góra, gdzie występuje większa koncentracja 

zabudowy oraz źródeł niskiej emisji, może dochodzić do lokalnego wzrostu temperatur, 

szczególnie w okresie zimowym, oraz zwiększonej ilości mgieł i opadów atmosferycznych ze 

względu na wzrost zanieczyszczenia. 
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3.2.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

3.2.2.1. Wprowadzenie 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta podobnie jak  

w przypadku całego województwa, jest tzw. emisja antropogeniczna, wynikająca  

z działalności człowieka. Naturalne procesy zachodzące w przyrodzie (emisja naturalna) mają 

znaczenie marginalne i w niewielkim stopniu oddziałują na jakość powietrza. 

Pojęcie emisji antropogenicznej obejmuje zarówno emisję z zakładów energetycznych  

i przemysłowych, jak również emisję niską z gospodarki komunalnej (kotłownie, 

indywidualne paleniska domowe i prywatne zakłady) oraz emisję komunikacyjną.  

Tereny zurbanizowane i uprzemysłowione charakteryzują się dużym współczynnikiem 

zaludnienia, co sprawia, że stanowią one najistotniejsze źródła emisji zanieczyszczeń (duża 

koncentracja emitorów niskich). Przyjmuje się, że emisja zanieczyszczeń do powietrza ze 

względu na jej wysoki poziom jest największym zagrożeniem dla warunków życia i zdrowia 

człowieka oraz środowiska. Dlatego obszary miejskie są w największym stopniu narażone na 

skutki emisji antropogenicznej. 

3.2.2.2. Emisja przemysłowa 

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych zależy w największym stopniu od 

stosowanego procesu technologicznego oraz rodzaju i jakości urządzeń ograniczających tę 

emisję do środowiska. Ilość, poziom nowoczesności, stan techniczny i lokalizacja źródła 

emisji są czynnikami decydującymi o stopniu uciążliwości obiektu dla otoczenia.  

Z praktyki krajowej wynika, że urządzenia stosowane do redukcji zanieczyszczeń wykazują 

znacznie większą skuteczność dla zanieczyszczeń pyłowych niż gazowych. 

Największymi emitorami zanieczyszczeń w skali krajowej są zakłady energetyczne i duże 

zakłady przemysłowe. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie 

miasta omówiona została na podstawie opracowania pt. „Stan środowiska w Zielonej Górze  

w 1999 roku” opublikowanego przez WIOŚ i Urząd Miejski w Zielonej Górze.  

W 1998 roku emisja gazów z terenu miasta wyniosła 3481 Mg ton (w 1996 roku – 7369 Mg), 

natomiast emisja pyłów osiągnęła poziom 953 Mg (w 1996 roku – 2415 Mg). Zestawienie 

ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez podmioty gospodarcze 

przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Tabela Emisja gazów i pyłów przez podmioty gospodarcze działające na terenie 
Zielonej Góry w latach 1990 – 1998 

Emisja zanieczyszczeń [Mg/rok] Zanieczyszczenie 
1990 1993 1996 1998 

Pyły 
Ogółem 3198 1847 2415 953 
Pyły ze spalania paliw 3046 1734 2357 944 
Sadza 152 34 30 9 
Gazy 
Ogółem 16256 6283 7368 3481 
Dwutlenek siarki 5327 2739 3185 1788 
Dwutlenek azotu 697 781 956 637 
Tlenek węgla 9912 2657 3157 1039 
Węglowodory alifatyczne 106 21 22 3 
Węglowodory aromatyczne 0,7 28 29 8 
Pozostałe 195 44 7 4 
 

Razem pyły i gazy 19454 8130 9783 4434 
Źródło: „Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999” opracowany przez WIOŚ i Urząd Miejski w 

Zielonej Górze, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2000r. 
 
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w mieście były zakłady energetyczne, 

tj. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. oraz kotłownia „Akademicka” (będąca do 

niedawna własnością Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, a od lutego 2003 

roku Elektrociepłowni „Zielona Góra”).  

Spadek ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza pomiędzy rokiem 1990 a 1998 

wynikał z wyłączenia z eksploatacji znacznej liczby kotłowni na terenie miasta. 

W ostatnich latach na terenie całego kraju obserwuje się zmniejszenie ilości emitowanych 

zanieczyszczeń, które związane jest z przemianami gospodarczymi i restrukturyzacją 

niektórych branży przemysłowych, jak również ze wzrostem inwestycji proekologicznych  

w przemyśle i sektorze energetycznym.  

Najwięcej zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery jest efektem prowadzenia procesów 

energetycznego spalania paliw, dlatego inwestycje w tej branży, mające na celu zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń mają największy wpływ na zmianę całkowitej emisji do powietrza.  

W Elektrociepłowni Zielona Góra S.A na czterech kotłach parowych została w ostatnich 

latach zainstalowana nowa instalacja dwustopniowego odpylania spalin, pozwalająca na 

osiągnięcie skuteczności odpylania na poziomie 92%.  

Ponadto od roku 2002 w zakładzie realizowana jest inwestycja mająca na celu częściową 

zamianę paliwa węglowego na paliwo gazowe, polegającą na zastąpieniu kotła węglowego 

zespołem gazowo-parowym. 
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Celem tej inwestycji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, co będzie 

miało szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia poprawy jakości powietrza na terenie 

miasta oraz w regionie. 

Nowobudowany blok gazowo-parowy będzie charakteryzować się mocą elektryczną rzędu 

190 MWe oraz mocą cieplną ok. 95 MWt. 

Blok gazowo-parowy będzie wyposażony w następujące urządzenia podstawowe: 

- turbozespół gazowy do produkcji energii elektrycznej, 

- kocioł odzysknicowy, wykorzystujący ciepło spalin wylotowych z turbiny gazowej do 

produkcji pary, 

- turbozespół parowy zasilany parą z kotła odzysknicowego, wytwarzający energię elektryczną. 
 
Paliwem podstawowym dla bloku będzie gaz ziemny zaazotowany, o nominalnej wartości 

opałowej około 28,2 MJ/Nm3, dostarczany do EC z kopalni Kościan - Brońsko gazociągiem  

o długości 100 km, w ilości około 370 mln m3 rocznie. 

Energia elektryczna z projektowanego bloku gazowo-parowego będzie przekazywana do 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego za pomocą napowietrznej linii przesyłowej 

o napięciu 220 kV. 
 
Zrealizowanie podobnej inwestycji w Elektrociepłowni Gorzów S.A. w Gorzowie 

Wielkopolskim przyczyniło się do zmniejszenia emisji pyłowo-gazowej (pyłu o 84%, SO2  

o 24% i NOx o 29%) oraz ilości wytwarzanych odpadów (o 20%).  
 
Poza wcześniej omówionymi inwestycjami na poprawę jakości powietrza na terenie miasta, 

powinno korzystnie wpłynąć zlikwidowanie jednego z głównych źródeł emisji 

zanieczyszczeń tj. kotłowni „Akademickiej”, które przewidywane jest na wiosnę 2004 roku 

(po zakończeniu sezonu grzewczego). 

3.2.2.3. Emisja niska 

Pojęcie emisji niskiej obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, tj. głównie palenisk 

domowych, małych kotłowni, warsztatów rzemieślniczych bądź rolniczych. Wielkość tej 

emisji jest trudna do oszacowania, według różnych źródeł wynosi od kilku do kilkunastu 

procent na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej do kilkudziesięciu procent na obszarach, 

które nie są objęte centralnymi systemami ciepłowniczymi, szczególnie wiejskich.  

W przypadku miasta Zielona Góra terenami, na których mogą być zlokalizowane liczne 

źródła emisji niskiej to Chynów i Jędrzychów. Są to wioski, które zostały włączone w obszar 
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miasta, a nie zostały jeszcze objęte siecią ciepłowniczą. W związku z tym w sezonie 

grzewczym może wystąpić na ich obszarze zwiększona emisja zanieczyszczeń, pochodząca  

z palenisk domowych. 

Oddziaływanie emisji niskiej jest szczególnie odczuwane na terenach miejskich ze względu 

na złe warunki rozprzestrzeniania się oraz znaczną koncentrację źródeł emisji. Niska emisja 

zanieczyszczeń jest szczególnie odczuwalna w zimie, co jest związane ze wzrostem stężeń 

dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym. Z badań prowadzonych przez 

Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Ochrony Środowiska na terenie miasta wynika, że sezonowe 

różnice poziomu stężeń, zwłaszcza SO2, mogą być nawet kilkukrotne.  

3.2.2.4. Emisja komunikacyjna 

Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczeń powietrza zaliczana jest 

komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery 

przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla  

i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, 

niklu i miedzi. Największy wpływ transportu na jakość powietrza ma miejsce w miastach  

i w rejonach tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Zanieczyszczenia 

komunikacyjne, ze względu na ich stosunkowo niski pionowy zasięg mają znacznie gorsze 

warunki dyspersji niż pozostałe komunalne i przemysłowe zanieczyszczenia powietrza. 

Należy jednak zaznaczyć, że każda ulica w zależności od swego usytuowania w stosunku do 

ruchu powietrza wynikającego z danej sytuacji meteorologicznej, ma swój własny wiatr. 

Ciasna i zwarta zabudowa, charakterystyczna dla śródmieść większości miast, powoduje spadki 

prędkości wiatrów, ogranicza wymianę mas powietrza i sprzyja kumulowaniu się zanieczyszczeń 

w przyziemnej warstwie atmosfery – w obrębie jezdni i w najbliższym jej sąsiedztwie. 

Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzone na 

terenie miasta wykazały, że w rejonach o dużym natężeniu ruchu i gęstej zabudowie 

występują znacznie wyższe stężenia dwutlenku azotu niż w rejonach, gdzie jest lepsze 

przewietrzenie, bądź ruch pojazdów jest mniejszy. 

W Polsce emisja gazów ze źródeł mobilnych wynosi ponad 28% ogólnej emisji tlenku węgla, 

42% emisji tlenku azotu i 28% niemetanowych związków organicznych. W Zielonej Górze 

nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań związanych z określeniem udziału emisji 

pochodzącej z ruchu samochodowego w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza. 

Poziom emisji pochodzącej ze źródeł komunikacyjnych zależy od ich ilości tj. liczby 

poruszających się w badanym obszarze samochodów, rozwiązań konstrukcyjnych samochodów 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
46 

tj. rodzaju silnika oraz używanego paliwa (benzyna ołowiowa, bezołowiowa, gaz, olej 

napędowy) i stosowanych technologii oczyszczania spalin, a także od układu i typu sieci dróg. 

Oddziaływanie komunikacji na środowisko ma tendencje rosnące, co związane jest ze 

wzrostem w ostatnich latach liczby pojazdów poruszających się na drogach. W roku 2002 

zarejestrowanych było w Zielonej Górze ok. 74 140 pojazdów.  

Na drogach obserwuje się również wzrost ruchu tranzytowego, ponieważ Zielona Góra ze 

względu na swoje położenie stanowi obszar tranzytowy dla samochodów przekraczających 

granicę polsko-niemiecką, a także łączy północną część Polski z południem. 

Duże znaczenie w łącznej emisji odgrywa zbiorowa komunikacja. Zakład Komunikacji 

Miejskiej w Zielonej Górze dysponuje obecnie 80 autobusami, które napędzane są olejem 

napędowym o niskiej zawartości siarki. Ponadto trwa stopniowa wymiana autobusów (tabela 4) 

starszej generacji (aktualnie najstarsze mają 18 lat) na nowsze (przewiduje się, że do 2013 roku 

wiek najstarszych autobusów nie powinien przekroczyć 15 lat), a wszystkie autobusy zakupione 

po roku 1996 spełniają wymogi ochrony środowiska zgodnie z normą EURO 3. 
 

Tabela 4. Planowane zakupy i likwidacje autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej 
Górze w latach 2004-2013 

Rok Zakupy autobusów Likwidacja autobusów Stan 
2004 7 10 80 
2005 5 5 80 
2006 5 5 80 
2007 6 6 80 
2008 7 7 80 
2009 7 7 80 
2010 9 9 80 
2011 9 9 80 
2012 8 8 80 
2013 7 7 80 

Źródło: Materiały Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze 
 

3.2.3. Jakość powietrza atmosferycznego w Zielonej Górze 

Badania jakości powietrza na terenie miasta Zielona Góra prowadzone są przez Inspekcję 

Sanitarną i Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach monitoringu krajowego, w skład 

którego wchodzą dwie sieci: nadzoru ogólnego nad jakością powietrza (jedna stacja WSSE  

w Zielonej Górze) i podstawowa (jedna stacja WSSE w Zielonej Górze) oraz monitoringu 

regionalnego (badania wykonywane metodą z pasywnym poborem próbek oraz przy użyciu 

ambulansu pomiarowego imisji AI10). 
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3.2.3.1. Stan czystości powietrza w Zielonej Górze na podstawie 

badań wykonywanych przez Inspekcję Sanitarną 

Zanieczyszczenia gazowe 

Pomiary zanieczyszczeń gazowych wykonywane przez służby sanitarne obejmują głównie 

dwutlenek siarki (SO2) i dwutlenek azotu (NO2) na obszarach o wysokim stopniu zurbanizowania, 

dużym natężeniu ruchu samochodowego i w rejonie dużych zakładów produkcyjnych. 
 
Wyniki pomiarów zestawiono w tabelach (5, 6), które zawierają: 

Ø najwyższe stężenia średniodobowe,  

Ø średnią arytmetyczną stężeń średniodobowych,  

Ø 98 percentyl stężeń średniodobowych,  

Ø częstość przekraczania założonych stężeń średniodobowych (Si).  

 
Dwutlenek siarki 

Wyniki pomierzonych przez inspekcję sanitarną stężeń SO2 w latach 1999 - 2001  

na stanowiskach zlokalizowanych w Zielonej Górze zestawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Stężenia średnioroczne i charakterystyczne wielkości dla średniodobowych wyników 
pomiarów dwutlenku siarki w Zielonej Górze w latach 1999-2002 

Częstość przekroczeń stężenia 
D24 [%] Rok Stanowisko Okres 

100% D24 50% D24 10% D24 

Maksymalne 
stężenie 24-h 
Smax [μg/m3] 

Stężenie 
średnioroczne 

Sa [μg/m3] 

Percentyl 
98  

[μg/m3] 

zima 0 0 20,6 38 12,1 32 
lato 0 0 35,5 33 13,7 24,3 ul. Jasna 
rok 0 0 28,1 38 12,9 27,7 

zima 0 0 3,6 25 6,8 19 
lato 0 0 4 24 7 16,5 

1999 

ul. Wyszyńskiego 
rok 0 0 3,8 25 6,9 17,4 

zima 3,8 0 0 18 6,8 17,4 
lato 0,4 0 0 15 3,6 10,6 ul. Jasna 
rok 2,1 0 0 18 5,2 15,6 

zima 0,2 0 0 14 3,8 8 
lato 1,1 0 0 11 3,8 10 

2000 

ul. Wyszyńskiego 
rok 0,6 0 0 14 3,8 10 

zima    4,1 
lato    3,6 ul. Jasna 
rok    

18 
3,8 

10 

zima    3,6 
lato    3,5 

2001 

ul. Wyszyńskiego 
rok    

15 
3,6 

11 

Źródło: Na podstawie publikacji „Stan środowiska w województwie lubuskim” w latach 1999, 2000, 
2001 opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
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Rys 5. Stężenia średnioroczne oraz dla okresu zimowego i letniego dwutlenku siarki, otrzymane 

na podstawie pomiarów prowadzonych przez WSSE w Zielonej Górze w latach 1999-2002 

 

 

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że: 

Ø w latach 1999-2001 na żadnym ze stanowisk pomiarowych wartości średniodobowego 

stężenia SO2 odpowiadające 98 percentylowi nie przekraczały stężenia dopuszczalnego 

i tym samym normy zostały dotrzymane;  

Ø wyższe wartości stężenia średniorocznego SO2 występowały na stacji przy ul. Jasnej.  

Z porównania stężeń średniorocznych SO2 w okresie 1999 – 2001 wynika, że w 

kolejnych latach zauważalny był spadek stężeń SO2 w porównaniu do lat ubiegłych (na 

stacji przy ul. Jasnej: w 2000r. spadek stężenia SO2 wyniósł 7,7 µg/m3 w porównaniu do 

roku 1999 tj. o 59,7% a w 2001r. 8,8 µg/m3 w porównaniu do roku 1999 tj. o 68,2%); 

Ø występujące zróżnicowanie pomierzonych stężeń SO2 w okresie zimowym i letnim 

spowodowane było zwiększoną emisją w wyniku spalania paliw w sezonie grzewczym. 

 

 

Dwutlenek azotu 

Wyniki pomierzonych przez inspekcję sanitarną stężeń NO2 w latach 1999 - 2001 na 

stanowiskach zlokalizowanych w Zielonej Górze zestawiono w tabeli 6. 
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Tabela 6. Stężenia średnioroczne i charakterystyczne wielkości dla średniodobowych wyników 
pomiarów dwutlenku azotu w Zielonej Górze w latach 1999-2002 

Częstość przekroczeń stężenia 
D24 [%] Rok Stanowisko Okres 

100% D24 50% D24 10% D24 

Maksymalne 
stężenie 24-h 
Smax [μg/m3] 

Stężenie 
średnioroczne 

Sa [μg/m3] 

Percentyl 
98  

[μg/m3] 
zima 0 0 27,8 40 13,3 30,2 
lato 0 0 5,5 19 8,2 17,3 ul. Jasna 
rok 0 0 16,5 40 10,7 26,7 

zima 0 0 23,1 41 11,5 33,3 
lato 0 0 9,8 38 8,7 27,1 

1999 

ul. Wyszyńskiego 
rok 0 0 16,4 41 10,1 28,2 

zima 13,8 0 0 24 10,8 21,3 
lato 9,5 0 0 23 9,7 20 ul. Jasna 
rok 11,7 0 0 24 10,3 20,8 

zima 10,5 0 0 25 9,1 22,2 
lato 1 0 0 15 4,8 13 

2000 

ul. Wyszyńskiego 
rok 5,7 0 0 25 6,9 19,8 

zima    9,8 
lato    5,4 ul. Jasna 
rok    

28 
7,5 

18 

zima    9,3 
lato    5,9 

2001 

ul. Wyszyńskiego 
rok    

22 
7,7 

19 

Źródło: Na podstawie publikacji „Stan środowiska w województwie lubuskim” w latach 1999, 2000, 
2001 opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
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Rys 6. Stężenia średnioroczne oraz dla okresu zimowego i letniego dwutlenku azotu, otrzymane 

na podstawie pomiarów prowadzonych przez WSSE w Zielonej Górze w latach 1999-2002 
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Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że: 

Ø w latach 1999-2001 na żadnym ze stanowisk pomiarowych wartości średniodobowego 

stężenia NO2, jak również obliczone z nich wartości średnioroczne, nie przekraczały 

stężenia dopuszczalnego, zatem normy zostały dotrzymane;  

Ø podobnie jak w przypadku stężeń SO2, w prezentowanych okresach pomiarowych 

1999 – 2001 zauważalny był spadek stężeń średniorocznych NO2 w latach 2000  

i 2001 w porównaniu z rokiem 1999; 

Ø występujące zróżnicowanie pomierzonych stężeń NO2 w okresie zimowym i letnim, 

spowodowane było zwiększoną emisją w wyniku spalania paliw w sezonie grzewczym. 

 

 

Zanieczyszczenia pyłowe 

Pył zawieszony 

Wyniki pomierzonych przez inspekcję sanitarną stężeń NO2 w latach 1999 - 2001 na 

stanowiskach zlokalizowanych w Zielonej Górze zestawiono w tabeli 7. 
Tabela 7. Stężenia średnioroczne i charakterystyczne wielkości dla średniodobowych wyników 

pomiarów pyłu zawieszonego w Zielonej Górze w latach 1999-2002 
Częstość przekroczeń stężenia 

D24 [%] Rok Stanowisko Okres 
100% D24 50% D24 10% D24 

Maksymalne 
stężenie 24-h 
Smax [μg/m3] 

Stężenie 
średnioroczne 

Sa [μg/m3] 

Percentyl 
98  

[μg/m3] 
zima 0 0 36 50 13,8 39,6 
lato 0 0 0,5 16 5 12,3 ul. Jasna  
rok 0 0 18 50 9,4 35,8 

zima 0 0 19 41 9,6 38,9 
lato 0 0 1,2 26 4,1 15 

1999 

ul. Wyszyńskiego 
rok 0 0 10 41 6,8 31 

zima 56,1 0,1 0 44 15 38,7 
lato 6,3 0 0 28 7 14,9 ul. Jasna 
rok 31,2 0,1 0 44 11 36,9 

zima 19,6 0 0 27 8,5 25,2 
lato 2,9 0 0 16 5,4 13 

2000 

ul. Wyszyńskiego 
rok 11,2 0 0 27 7 25,1 

zima    12,2 
lato    6,9 ul. Jasna 
rok    

68 
9,6 

32,4 

zima    10,4 
lato    6,2 

2001 

ul. Wyszyńskiego 
rok    

99 
8,4 

39 

Źródło: Na podstawie publikacji „Stan środowiska w województwie lubuskim” w latach 1999, 2000, 
2001 opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
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Rys 7. Stężenia średnioroczne oraz dla okresu zimowego i letniego pyłu zawieszonego, 

otrzymane na podstawie pomiarów prowadzonych przez WSSE w Zielonej Górze w latach 

1999-2002 

 
 
Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że: 

Ø w latach 1999-2001 na żadnym ze stanowisk pomiarowych nie nastąpiło 

przekroczenie norm dopuszczalnych;  

Ø występujące zróżnicowanie pomierzonych stężeń pyłu zawieszonego w okresie 

zimowym i letnim, spowodowane było zwiększoną emisją w wyniku spalania paliw  

w sezonie grzewczym. 

 

3.2.3.2. Stan czystości powietrza w Zielonej Górze na podstawie 
badań wykonywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska 

Pomiary imisji wykonywane przy użyciu stacji mobilnej AI-10 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał w latach 1999-2001 przy 

wykorzystaniu ambulansu pomiarowego imisji AI-10 badania zanieczyszczenia powietrza na 

terenie miasta Zielona Góra.  

Badania prowadzone były w sposób ciągły i miały na celu oznaczenie następujących 

zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 
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i ozonu. W trakcie pomiarów były mierzone również parametry meteorologiczne takie jak: 

ciśnienie atmosferyczne, temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność oraz 

natężenie promieniowania słonecznego.  

Wyniki pomiarów i obliczone na ich podstawie średnie stężenia zestawiono w tabelach 8 i 9. 

 

Wyniki te przedstawiają jedynie przybliżony poziom zanieczyszczenia powietrza w miejscach 

przeprowadzonych badań, ponieważ w żadnym z punktów nie trwały one rok. 
Tabela 8. Maksymalne stężenia zanieczyszczeń powietrza zarejestrowane przez stację mobilną  

AI-10 w Zielonej Górze w latach 1999-2002 
Maksymalne 

24-godzinne stężenie 
zanieczyszczeń [μg/m3] 

Maksymalne 
30-minutowe stężenie 

zanieczyszczeń [μg/m3] Rok Stanowisko Okres 
badawczy 

SO2 NO2 NO CO Pył SO2 NO2 NO CO Pył 

Maksymalne 
8-godzinne 
stężenie O3 

[μg/m3] 

Zielona Góra  
ul. Kasprowicza 

od 27 lutego  
do 9 marca 16 33 - 3380 110 36 82 - 14190 416 68,7 

Zielona Góra  
ul. Zacisze 15 
ZZE S.A. 

od 19 do 25 
marca 10 6 - 680 66 33 47 - 1460 166 93,1 1999 

Łężyca 
Oczyszczalnia 
ścieków 

od 10 do 19 
marca 9 16 - 760 70 24 17 - 910 109 84,2 

2000 Zielona Góra  
ul. Kożuchowska 

od 1 września  
do 9 października 20,6 3 - 551 71,9 45 4 - 1580 141 83 

2001 Zielona Góra  
ul. Kasprowicza 

 
96,9 4 55,2 2127 169,8 262 4 338 4940 293 119 

Źródło: Na podstawie publikacji „Stan środowiska w województwie lubuskim” w latach 1999, 2000, 
2001 opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

 

 
Tabela 9. Średnie stężenia zanieczyszczeń powietrza obliczone na podstawie wyników 

zarejestrowanych przez stację mobilną AI-10 w Zielonej Górze w latach 1999-2002 
Średnie 24-godzinne stężenie zanieczyszczeń 

[μg/m3] Rok Stanowisko Okres 
badawczy 

SO2 NO2 NO CO Pył 

Średnie 
8-godzinne 
stężenie O3 

[μg/m3] 
Zielona Góra  
ul. Kasprowicza 

od 27 lutego  
do 9 marca 9,5 20,9 - 1344 48,5 66,2 

Zielona Góra  
ul. Zacisze 15 
ZZE S.A. 

od 19 do 25 
marca 4,3 9,3 - 585 28,8 67,9 1999 

Łężyca  
Oczyszczalnia ścieków 

od 10 do 19 
marca 4,7 3,6 - 572 37,9 73,8 

2000 Zielona Góra  
ul. Kożuchowska 

od 1 września do  
9 października 7,3 1,9 - 392 34,4 50,2 

2001 Zielona Góra  
ul. Kasprowicza  40,4 0,84 17,5 674,7 42 32 

Źródło: Na podstawie publikacji „Stan środowiska w województwie lubuskim” w latach 1999, 2000, 
2001 opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
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Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że: 

Ø w latach 1999-2000 na żadnym ze stanowisk pomiarowych nie nastąpiło 

przekroczenie norm dopuszczalnych;  

Ø w roku 2001 zarejestrowano jednorazowe przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu 

zawieszonego dla pomiarów 24-godzinnych (w dniu 20.01.2001r. - przyczyną tej 

sytuacji mogły być panujące w tym i kilku poprzednich dniach warunki 

meteorologiczne tj. występowanie wiatru o bardzo słabym natężeniu);  

Ø w roku 2001 zarejestrowano również pojedyncze przekroczenie stężenia dopuszczalnego 

ozonu, przy czym średnie stężenie ozonu dla okresu pomiarowego było znacznie niższe. 

Należy jednak pamiętać, że pomiary imisji prowadzone były poza sezonem, kiedy 

stężenia ozonu osiągają najwyższy poziom tj. w okresie wiosennym i letnim; 

Ø natomiast poziomy stężeń pozostałych zanieczyszczeń, pomierzonych w 2001 roku 

mieściły się w zakresie dopuszczalnych norm. 

 
 
Pomiary imisji zanieczyszczeń powietrza wykonywane metodą pasywną 

Badania jakości powietrza metodą z pasywnym poborem prób zanieczyszczeń prowadzone są 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na terenie miasta Zielona Góra od 1999 

roku.  

W ramach monitoringu oznaczane są stężenia zanieczyszczeń: dwutlenku azotu i dwutlenku 

siarki. 

W tabeli 10 zestawiono średnie stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu pomierzone, przy 

użyciu metody z pasywnym poborem próbek, na terenie Zielonej Góry w latach 1999 – 2002. 
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Tabela 10. Średnie stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu pomierzone, przy użyciu metody z pasywnym poborem próbek, na terenie Zielonej Góry w 
latach 1999 – 2003 

Średnie stężenie SO2 [μg/m3] Średnie stężenie NO2 [μg/m3] 
Rok Stanowisko Okres 

badawczy z całego okresu 
badawczego 

w sezonie 
pozagrzewczym 

w sezonie 
grzewczym 

z całego okresu 
badawczego 

w sezonie 
pozagrzewczym 

w sezonie 
grzewczym 

1999/ 
2000 

Zielona Góra 
Ogród botaniczny  
przy ul. Botanicznej 

od listopada 1999 
do czerwca 2000 4,6   12   

Zielona Góra  
ul Witebska 1,9   16,9   

Zielona Góra  
os. Chynów 4,4   22,8   

Zielona Góra  
al. Słowackiego 6,0   18,2   

Zielona Góra  
os. Jędrzychów 2,3   18,8   

Zielona Góra  
os. Pomorskie 4,2   20,7   

Zielona Góra  
ul. Dąbrówki 7,3   34,9   

Zielona Góra  
ul. Bohaterów Westerplatte 8,3   40,5   

Zielona Góra  
ul. Siemiradzkiego 4,2   19,1   

Łężyce 2,9   12,4   

2000 

Raculka 

od lipca do grudnia 
2000 

3,5   18,7   
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Średnie stężenie SO2 [μg/m3] Średnie stężenie NO2 [μg/m3] 
Rok Stanowisko Okres 

badawczy z całego okresu 
badawczego 

w sezonie 
pozagrzewczym 

w sezonie 
grzewczym 

z całego okresu 
badawczego 

w sezonie 
pozagrzewczym 

w sezonie 
grzewczym 

Zielona Góra  
ul Witebska 2,9 2,2 4,5 15,1 9,5 19,2 

Zielona Góra  
os. Chynów 4,9 2,9 8,3 20,1 12,3 27,1 

Zielona Góra  
al. Słowackiego 7,4 4,8 12,0 16,1 9,4 21,8 

Zielona Góra  
os. Jędrzychów 3,7 2,9 5,8 17,1 11,6 22,1 

Zielona Góra  
os. Pomorskie 6,5 5,3 9,8 18,8 12,6 23,6 

Zielona Góra  
ul. Dąbrówki 8,2 5,3 12,4 32,0 24,1 36,9 

Zielona Góra  
ul. Bohaterów Westerplatte 9,0 5,3 15,0 37,9 29,0 45,2 

Zielona Góra  
ul. Siemiradzkiego 4,9 3,2 7,4 16,8 9,0 23,4 

Łężyce 3,6 2,2 6,0 15,7 9,5 20,1 

2000/ 
2001 

Raculka 

od lipca 2000 do 
sierpnia 2001 

4,3 3,5 5,9 10,5 5,1 15,9 

Zielona Góra  
ul Witebska 3,2 1,7 4,5 14,6 10,1 18,4 

2001 
Zielona Góra  
os. Chynów 

cały rok 

5,5 2,0 8,5 19,3 13,4 24,3 
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Średnie stężenie SO2 [μg/m3] Średnie stężenie NO2 [μg/m3] 
Rok Stanowisko Okres 

badawczy z całego okresu 
badawczego 

w sezonie 
pozagrzewczym 

w sezonie 
grzewczym 

z całego okresu 
badawczego 

w sezonie 
pozagrzewczym 

w sezonie 
grzewczym 

Zielona Góra  
al. Słowackiego 8,2 3,4 12,3 16,3 9,6 21,9 

Zielona Góra  
os. Jędrzychów 4,6 2,4 6,3 14,6 9,2 19,2 

Zielona Góra  
os. Pomorskie 9,0 4,1 13,0 20,1 13,6 25,4 

Zielona Góra  
ul. Dąbrówki 8,2 4,1 11,6 31,8 26,3 36,3 

Zielona Góra 
ul.Westerplatte 9,4 4,0 13,9 37,3 30,8 42,8 

Zielona Góra  
ul. Siemiradzkiego 5,2 2,3 7,7 17,1 10,0 22,9 

Łężyce 3,5 1,7 5,0 10,0 5,3 13,9 

2001 

Raculka 

cały rok 

4,6 2,4 6,3 14,6 9,2 19,2 

Zielona Góra  
Trasa Północna – droga Nr 3 4,5 3,4 5,9 25,9 25,5 29,6 

Zielona Góra  
ul. Krasińskiego 6,1 2,0 9,1 16,1 14,8 27,6 

Zielona Góra  
ul. Botaniczna 1,8 1,0 2,9 16,1 8,2 15,6 

2001 

Zielona Góra  
Ratusz 

od sierpnia do 
grudnia 2001 

7,3 3,0 10,3 21,8 19,7 29,7 
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Średnie stężenie SO2 [μg/m3] Średnie stężenie NO2 [μg/m3] 
Rok Stanowisko Okres 

badawczy z całego okresu 
badawczego 

w sezonie 
pozagrzewczym 

w sezonie 
grzewczym 

z całego okresu 
badawczego 

w sezonie 
pozagrzewczym 

w sezonie 
grzewczym 

2001 Zielona Góra  
ul. Źródlana 

od sierpnia do 
grudnia 2001 5,3 2,5 7,4 19,2 17,8 24,4 

Zielona Góra 
Ogród botaniczny 8,8 3,0 14,6 12,4 8,0 16,7 

Zielona Góra  
ul. Dąbrówki 13,1 6,3 19,9 33,7 30,9 36,6 

Zielona Góra  
ul. Bohaterów Westerplatte 15,5 6,5 24,5 41,0 36,1 46,0 

Zielona Góra  
Ratusz 16,5 5,4 27,5 22,3 15,2 29,4 

Zielona Góra  
Trasa Północna 7,4 6,0 9,2 26,5 26,6 26,3 

Zielona Góra  
os. Pomorskie 12,0 6,2 17,8 19,2 15,9 22,5 

Zielona Góra  
ul. Siemiradzkiego 10,1 5,6 14,7 16,4 11,4 21,5 

2002/ 
2003 

Zielona Góra  
ul. Krasińskiego 

od kwietnia 2002 
do marca 2003 

9,2 3,7 14,8 20,3 16,7 24,0 

Źródło: Na podstawie publikacji „Stan środowiska w województwie lubuskim” w latach 1999, 2000, 2001 opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Zielonej Górze, „Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999” opracowanej przez WIOŚ i Urząd Miejski w Zielonej Górze oraz „Komunikat z 
badań jakości powietrza wykonanych na terenie Zielonej Góry w okresie 04.2002r. - 03.2003r.” opracowanej przez WIOŚ w Zielonej Górze 
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Rys 8. Rozkład średnich stężeń dwutlenku azotu w okresie letnim na obszarze Zielonej Góry 
Źródło: Komunikat z badań jakości powietrza wykonanych na terenie Zielonej Góry w okresie 04.2002r. 

- 03.2003r., Wojewódzki Inspektorat w Zielonej Górze, 2003r. 
 

Rys 9. Rozkład średnich stężeń dwutlenku azotu w okresie grzewczym na obszarze Zielonej Góry 
Źródło: Komunikat z badań jakości powietrza wykonanych na terenie Zielonej Góry w okresie 04.2002r. 

- 03.2003r., Wojewódzki Inspektorat w Zielonej Górze, 2003r. 
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Rys 10. Rozkład średnich stężeń dwutlenku siarki w okresie letnim na obszarze Zielonej Góry 
Źródło: Komunikat z badań jakości powietrza wykonanych na terenie Zielonej Góry w okresie 04.2002r. 

- 03.2003r., Wojewódzki Inspektorat w Zielonej Górze, 2003r. 
 

Rys 11. Rozkład średnich stężeń dwutlenku siarki w okresie grzewczym na obszarze Zielonej Góry 
Źródło: Komunikat z badań jakości powietrza wykonanych na terenie Zielonej Góry w okresie 04.2002r. 

- 03.2003r., Wojewódzki Inspektorat w Zielonej Górze, 2003r. 
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Rys 12. Rozkład średnich stężeń dwutlenku azotu na obszarze Zielonej Góry 
Źródło: Komunikat z badań jakości powietrza wykonanych na terenie Zielonej Góry w okresie 04.2002r. 

- 03.2003r., Wojewódzki Inspektorat w Zielonej Górze, 2003r. 
 

Rys 13. Rozkład średnich stężeń dwutlenku siarki na obszarze Zielonej Góry 
Źródło: Komunikat z badań jakości powietrza wykonanych na terenie Zielonej Góry w okresie 04.2002r. 

- 03.2003r., Wojewódzki Inspektorat w Zielonej Górze, 2003r. 
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Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że: 

Ø ze względu na stosowaną przez inspekcję środowiska metodykę pomiarową dla określenia 

imisji dwutlenku siarki i dwutlenku azotu (miesięczny okres uśredniania) tylko w latach, 

kiedy badania prowadzone były przez okres 12 miesięcy (roku), można było dokonać 

porównania obliczonych stężeń średniorocznych z normami dopuszczalnymi; 

Ø ponieważ od 2002r. obowiązują w Polsce nowe normy dopuszczalnych stężeń 

zanieczyszczeń w powietrzu (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji - Dz. U. Nr 87, poz. 796), które nie podają 

stężenia dopuszczalnego dla pomiarów o okresie uśredniania miesięcznego 

i średniorocznego dla dwutlenku siarki (ze względu na ochronę zdrowia ludzi) inspekcja 

środowiska dokonała porównania uzyskanych wyników z normą określoną przez Światową 

Organizację Zdrowia WHO, według której norma dla rocznego okresu uśredniania wynosi 

50 µg/m3. Natomiast w przypadku dwutlenku azotu wspominane wcześniej rozporządzenie 

określa dopuszczalny poziom 40 µg/m3 dla rocznego okresu uśredniania; 

Ø z badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w dwóch pierwszych 

cyklach pomiarowych na terenie Zielonej Góry wynika, że poziom stężeń dwutlenku 

siarki i dwutlenku azotu zarejestrowany w tym czasie na obszarze miasta nie przekraczał 

obowiązujących wartości granicznych; 

Ø natomiast w trzecim cyklu badawczym (od kwietnia 2002r. do marca 2003r.) pomiary 

wykazały wystąpienie ponadnormatywnego stężenia dwutlenku azotu w rejonie 

ul. Bohaterów Westerplatte. Zarejestrowane tam średnie stężenie NO2 w ciągu roku 

wyniosło 41,0 mg/m3, co stanowiło ok. 102% stężenia dopuszczalnego. Jest to ciąg 

komunikacyjny o dużym natężeniu ruchu, w rejonie którego poziom stężenia dwutlenku 

azotu od samego rozpoczęcia pomiarów przez inspekcję środowiska kształtował się 

blisko norm dopuszczalnych. Wystąpienie takiej sytuacji potwierdza jak istotnym 

źródłem emisji dwutlenku azotu do powietrza jest komunikacja. W pozostałych rejonach 

miasta, objętych pomiarami stężenia NO2 występowały na znacznie niższym poziomie 

tj. w przedziale od 12,4 mg/m3 (31% Da) do 33,7 mg/m3 (84,3% Da). Średnie stężenie 

dwutlenku azotu w Zielonej Górze w trzecim cyklu badań wyniosło 24,0 mg/m3  

(60% Da) i było porównywalne do poziomów występujących w cyklach poprzednich; 

Ø uogólniając można stwierdzić, że stężenia dwutlenku azotu mierzone w ciągu roku 

charakteryzowały się sezonowym zróżnicowaniem tj. wyższym poziomem stężeń  
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w miesiącach chłodniejszych niż w miesiącach ciepłych. Jednakże zjawisko to 

występowało z różną intensywnością na terenie miasta. W rejonach ciągów 

komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu samochodowego (ul. Bohaterów 

Westerplatte, ul. Dąbrówki i Trasa Północna) sezonowe zróżnicowanie nie było tak 

wyraźne jak w pozostałych obszarach miasta. W rejonie tych ulic występowała wysoka 

koncentracja poziomu stężenia dwutlenku azotu spowodowana emisją ze źródeł 

mobilnych w okresie letnim (większe natężenie ruchu samochodowego w lecie), 

natomiast w okresie zimowym emisją ze źródeł grzewczych (silniej oddziałujących  

w zimie). W rejonach miasta, gdzie występuje mniejszy ruch samochodowy sezonowe 

zróżnicowanie stężenia dwutlenku azotu było wyraźniejsze tj. wyższe stężenia 

dwutlenku azotu występowały w okresie zimowym, co z kolei jest efektem 

dominującego oddziaływania źródeł grzewczych; 

Ø w okresie prowadzenia przez inspekcję środowiska pomiarów poziomów stężenia 

dwutlenku siarki obserwowano sezonowe zmiany w ciągu roku. W miesiącach chłodnych 

rejestrowano znacznie wyższy poziom stężeń niż w miesiącach letnich. Zjawisko to 

związane było z występowaniem emisji z energetycznych źródeł spalania paliw w okresie 

grzewczym (tj. duże źródła emisji takie jak elektrociepłownie i lokalne kotłownie oraz 

źródła emisji niskiej takie jak paleniska domowe i zakłady rzemieślnicze); 

Ø poziom stężeń dwutlenku siarki w trzecim cyklu pomiarowym nie przekraczał stężenia 

dopuszczalnego określonego przez Światową Organizację Zdrowia. Średnie roczne 

stężenie dwutlenku siarki w tym cyklu badań wyniosło 11,6 mg/m3 (w porównaniu do 

stężenia dopuszczalnego wartość ta stanowi 24% normy WHO). Najwyższe stężenie 

SO2, które wyniosło 16,5 mg/m3 (32,9% normy WHO), zarejestrowano w śródmieściu 

w rejonie Ratusza, najniższe zaś w rejonie ul. Botanicznej 8,8 mg/m3 (17,7 % normy 

WHO). Poziom stężeń SO2 w tej serii pomiarowej był znacznie wyższy niż stężenia 

średnie zarejestrowane w poprzednich cyklach. Przypuszcza się, że przyczyną wzrostu 

stężeń zanieczyszczeń była większa emisja zanieczyszczeń w okresie grzewczym, 

wynikająca z większego zapotrzebowania na energię cieplną z powodu niższych, niż w 

poprzednich latach, temperatur powietrza; 

Ø z rozkładu przestrzennego stężenia dwutlenku siarki na obszarze Zielonej Góry wynika, 

że najbardziej zanieczyszczonymi obszarami miasta, w czasie prowadzonych badań, 

były śródmieście i osiedle Pomorskie. Podobna sytuacja obserwowana była również w 

przypadku dwutlenku azotu. W obydwu przypadkach najwyższe stężenie występowało 

w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte.  
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3.2.4. Zarządzanie ochroną powietrza. Klasyfikacja stref 
z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia 

Zgodnie z POŚ (Tytuł II, Dział II,) ocenę jakości powietrza należy dokonywać w strefach  

(art. 87 POŚ), które stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys.; 

- obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji, o której mowa powyżej. 

 

W województwie lubuskim sklasyfikowano 14 stref tj. obszary powiatów grodzkich  

(2 strefy: miasto Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski) oraz powiatów ziemskich. 

Ocenę jakości powietrza w strefach dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 

- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

- ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 

Lista zanieczyszczeń, dla których określono wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu  

w celu ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji - Dz. U. Nr 87, poz. 796), obejmuje: benzen C6H6, 

dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, ołów Pb, tlenek węgla CO, ozon O3, pył 

zwieszony PM10. 

Do zanieczyszczeń, dla których określono wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu w celu 

ochrony roślin (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji ...), należą: dwutlenek siarki - SO2, tlenki azotu - NOx, ozon - O3.  

 

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza, zgodnie  

z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią: 

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,  

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji. 

Margines tolerancji stanowi określony procent wartości dopuszczalnej. Jego poziom będzie 

corocznie, stopniowo redukowany aż do czasu przyjętego jako data wymaganego osiągnięcia 

stężeń nie wyższych od wartości granicznej.  

 

Efektem końcowym wykonywanej klasyfikacji jest określenie jednej klasy dla strefy ze 

względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin.  
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W tabelach 11 i 12 zestawiono klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów 

stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla 

przypadków, gdy jest lub nie określony margines tolerancji. 
Tabela 11. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, 

uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest 
określony margines tolerancji 

Poziom stężeń Klasa strefy       Wymagane działania 
nie przekraczający wartości 
dopuszczalnej* A       brak 

powyżej wartości dopuszczalnej * 
lecz nie przekraczający wartości 
dopuszczalnej powiększonej o 
margines tolerancji 

B 
- określenie obszarów przekroczeń wartości 

dopuszczalnych 
 

powyżej wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji* C 

- określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji  

- opracowanie programu ochrony powietrza 
(POP) 

możliwość przekroczenia wartości 
dopuszczalnej powiększonej o 
margines tolerancji* na niektórych 
obszarach; ocena dla tych obszarów 
oparta na podstawach uznanych za 
niewystarczające do zaliczenia strefy 
do klasy C (do opracowania POP) 

B/C 

- określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych oraz potencjalnych obszarów 
przekroczeń wartości dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji 
(uzyskanych w oparciu o dostępne 
„niewystarczająco pewne”, lecz wstępnie 
zaakceptowane, dane i metody)  

- przeprowadzenie dodatkowych badań w celu 
potwierdzenia potrzeby (lub braku potrzeby) 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza 
(opracowania POP)  

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów ... 
 

Tabela 12. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, 
uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków, gdy 
margines tolerancji nie jest określony 

Poziom stężeń Klasa 
strefy 

      Wymagane działania 

nie przekraczający wartości 
dopuszczalnej* A       brak 

powyżej wartości dopuszczalnej*  C 

- określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych  

- działania na rzecz poprawy jakości powietrza 
opracowanie programu ochrony powietrza (POP)  

możliwość przekroczenia wartości 
dopuszczalnej* ocena dla tych 
obszarów oparta na podstawach 
uznanych za niewystarczające do 
zaliczenia strefy do klasy C (do 
opracowania POP) 

A/C 

- określenie potencjalnych obszarów przekroczeń 
wartości dopuszczalnych (uzyskanych w oparciu o 
dostępne „niewystarczająco pewne”, lecz wstępnie 
zaakceptowane, dane i metody)  

- przeprowadzenie dodatkowych badań w celu 
potwierdzenia potrzeby (lub braku potrzeby) działań na 
rzecz poprawy jakości powietrza (opracowania POP) 

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów ... 
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W tabeli 13 podano zestawienie metod i danych stosowanych przez inspekcję środowiska 

w badaniach jakości powietrza prowadzonych na terenie miasta Zielona Góra. 
 

Tabela 13. Metodyki i dane wykorzystywane przez WIOŚ w Zielonej Górze do badania jakości 
powietrza 

Nazwa 
strefy 

Kod 
powiatu/ 
strefy 

Obszary 
znajdujące się na 
terenie strefy  

Liczba stałych 
stanowisk 
pomiarowych 
wykorzystanych w 
ocenie dla 
poszczególnych 
zanieczyszczeń  
w strefie 

Inne 
metody 
oceny 
stosowane w 
strefie 

Aglomeracja 
[tak/nie] 

Dane na temat 
strefy 

miasto 
Zielona 
Góra 

4.08.11.62 obszar zwykły, do 
którego 
zastosowano 
wartości 
dopuszczalnych 
stężeń określone dla 
terenu całego kraju 
(tabela 13) 

SO2 (ochrona 
zdrowia) – 2 stacje 
WSSE 
NO2 – 2 stacje 
WSSE i 8 
stanowisk 
pomiarowych 
WIOŚ) 
BS - 2 stacje 
WSSE* 

COa,b 
Pbc 
O3

a 
C6H6

c 

nie • Powierzchnia 
strefy 58 km2 

• Ludność 118987 
mieszkańców 

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji 
wykonanych w 2002r.”, Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra, 
2003r. 

 

oznaczenia: 
a  Analogia do stężeń zmierzonych w Uradzie (kod stacji - LuUradWIOS_AUT)  
b  Analogia do stężeń zmierzonych na stacjach na terenie miast województwa dolnośląskiego  
c  Analogia do stężeń zmierzonych na stacjach na terenie Brandenburgii 
* Na stacjach działających pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej prowadzone są badania manualne pyłu BS 

(metodą reflektometryczną). W celu wykorzystania wyników tych badań w ocenie, zastosowano współczynnik 

korekcyjny 1,5 (dla przeliczenia wartości stężeń pyłu BS na stężenia pyłu PM10) 
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Oceny jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla strefy/miasta Zielona Góra 

dokonano w oparciu o dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące dla 

obszaru całego kraju (tabela 14). 
Tabela 14. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju ze względu na ochronę 

zdrowia, rok 2002 
Substancja Okres uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny 
poziomy 

substancji 
w powietrzu 

[μg/m3] 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

powiększony 
o margines tolerancji 

za rok 2002 
[μg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość 

przekroczenia 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

Benzen rok kalendarzowy 5 10 - 
jedna godzina 200 280 18 razy Dwutlenek azotu 

rok kalendarzowy 40 56 - 
jedna godzina 350 440 24 razy Dwutlenek siarki 

24 godziny 150 150 3 razy 
Ołów rok kalendarzowy 0,5 0,8 - 
Ozon 8 godzin 120 120 60 dni* 

24 godziny 50 65 35 razy Pył zawieszony 
PM10 rok kalendarzowy 40 44,8 - 

Tlenek węgla 8 godzin 10000 16000 - 
* liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich 3 lat 

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji 
wykonanych w 2002r.”, Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra, 
2003r. 

 
 

Na podstawie badań imisji poszczególnych zanieczyszczeń w 2002r. w aspekcie kryteriów 

ochrony zdrowia otrzymano prezentowane w tabelach 15 i 16 wyniki. 
Tabela 15. Klasyfikacja strefy miasta Zielona Góra pod kątem ochrony zdrowia  

z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości 
powietrza w 2002 roku 

Nazwa 
strefy/ 

powiatu 

Kod strefy/ 
powiatu 

Zanieczyszczenie Symbol klasy dla obszaru strefy nie 
obejmującego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 
czasów uśredniania stężeń 

zanieczyszczenia 

Symbol klasy 
wynikowej dla 

zanieczyszczenia  
w strefie 

1 godz. 24 godz.** Wynikowa SO2 
- A A 

A 

1 godz. rok Wynikowa NO2 
- A A 

A 

24 godz. rok Wynikowa 

Zielona 
Góra 4.08.11.62 

PM10 
A A A 

A 

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji 
wykonanych w 2002r.”, Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra, 
2003r. 
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Tabela 16. Klasyfikacja strefy miasta Zielona Góra pod kątem ochrony zdrowia, 
z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla ołowiu, benzenu, tlenku 
węgla i ozonu uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza w 2002 roku 

Nazwa strefy/ 
powiatu 

Kod strefy/ 
powiatu 

Zanieczyszczenie Symbol klasy dla obszaru 
strefy nie obejmującego 

obszarów ochrony 
uzdrowiskowej 

Symbol klasy 
wynikowej dla 

zanieczyszczenia 
w strefie 

ołów A A 
benzen A A 

tlenek węgla A A 
Zielona Góra 4.08.11.62 

ozon  A 
Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji 

wykonanych w 2002r.”, Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra, 
2003r. 

 
 

Z powyższych zestawień tabelarycznych wynika, że klasy wynikowe dla wszystkich 

zanieczyszczeń odpowiadają klasie A. Zatem miasto Zielona Góra zostało zaklasyfikowane 

do klasy A ze względu na kryteria ochrony zdrowia.  

Ponadto w ciągu najbliższych lat planuje się: 

Ø rozszerzenie sieci monitoringu powietrza na terenie miasta o automatyczną stację 

mierzącą m.in. stężenia SO2, stężenie pyłu PM10, ołowiu, tlenku węgla (zadanie będzie 

realizowane na wyższych szczeblach administracyjnych); 

Ø wymiana aparatury badawczej. W związku z tym, że żadna ze stosowanych metod 

badań pyłu zawieszonego na terenie miasta Zielona Góra nie jest zgodna z metodami 

referencyjnymi przewidywane jest wyposażenie stacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

w samplera niskoprzepływowego do pomiaru pyłu PM10. Natomiast projektowana 

stacja automatyczna zostanie wyposażona w wysokoprzepływowy sampler do pomiaru 

pyłu PM10 (zadanie będzie realizowane na wyższych szczeblach administracyjnych). 

 

3.2.5. Chemizm opadów atmosferycznych 

Zarówno emisja naturalna jak i pochodząca ze źródeł antropogenicznych powoduje 

przenikanie do atmosfery różnorodnych zanieczyszczeń. W atmosferze następuje rozpraszanie 

się i transport zanieczyszczeń a także zachodzą procesy fizyko-chemiczne powodujące 

przemiany zanieczyszczeń w inne związki, często bardziej agresywne pod względem 

chemicznym. W zależności od warunków meteorologicznych i właściwości zanieczyszczeń 

ich opad następuje w różnych odległościach od źródła emisji. Ładunki zanieczyszczeń 

przenoszone w opadach mogą niekorzystne oddziaływać na wszystkie elementy środowiska.  
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Kwaśne i mocno zanieczyszczone opady atmosferyczne są czynnikiem powodującym 

uszkodzenia, a nawet całkowitą degradację bardzo znacznych obszarów leśnych, zakwaszanie 

wód (rzek, jezior, zbiorników zaporowych itp.) i poważne zmiany w glebach, niszczący 

wpływ na przyrodę nieożywioną, korozję metali, rozpuszczanie oraz rozpad skał oraz 

niszczenie budowli. W sposób bezpośredni i pośredni oddziałują także na ludzkie zdrowie.  

 

Badania jakości i ilości przenoszonych z opadem atmosferycznym zanieczyszczeń pozwalają 

na monitorowanie procesu degradacji środowiska a co za tym idzie mogą być podstawą do 

podejmowania przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie negatywnym 

oddziaływaniom.  

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża 

prowadzony jest w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska, pod nadzorem 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu.  

 

Na terenie województwa lubuskiego badania jakości wód opadowych prowadzone są na 

dwóch stacjach meteorologicznych: w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Analizy 

laboratoryjne opadów wykonywane są w Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze.  

Na wszystkich stacjach opad zbierany jest w sposób ciągły i analizowany w cyklach 

miesięcznych, a równolegle z poborem próbek opadu prowadzone są pomiary 

meteorologiczne. Miesięczne próbki opadów analizowane są na zawartość związków 

kwasotwórczych, biogennych i metali, tj. na zawartość chlorków, siarczanów, azotynów 

i azotanów, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, 

magnezu, cynku, miedzi, żelaza, ołowiu, kadmu, niklu chromu i manganu. Kontrolowany jest 

także odczyn (pH) opadów, ich kwasowość oraz przewodność elektrolityczna właściwa.  

W tabeli 17 zestawiono średnie stężenia zanieczyszczeń w opadach atmosferycznych 

zebranych na stacji w Zielonej Górze. 
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Tabela 17. Zakresy i wartości średnie stężeń badanych zanieczyszczeń w próbkach miesięcznych 
opadów zebranych na stacji w Zielonej Górze 

Oznaczenie Jednostka Zakres stężeń Wartość średnia 
Odczyn pH 4,2 – 5,8 4,95 
Siarczany mg SO4/dm3 0,8 – 7,0 3,42 
Chlorki mg Cl/dm3 0,6 – 3,3 1,78 
Azotyny + azotany mg N/dm3 0,48 – 1,23 0,74 
Azot ogólny mg N/dm3 1,7 – 4,0 2,77 
Azot amonowy mg N/dm3 0,53 – 1,82 1,05 
Fosfor ogólny mg P/dm3 0,015 – 0,100 0,06 
Sód mg Na/dm3 0,18 – 0,72 0,41 
Potas mg K/dm3 0,22 – 0,61 0,33 
Wapń mg Ca/dm3 0,3 – 1,9 0,86 
Magnez mg Mg/dm3 0,1 – 0,49 0,23 
Miedź mg Cu/dm3 0,0005 – 0,0237 0,01 
Cynk mg Zn/dm3 0,016 – 0,347 0,08 
Ołów mg Pb/dm3 0,0001 – 0,003 0,0016 
Nikiel mg Ni/dm3 0,0004 – 0,0068 0,002 
Kadm mg Cd/dm3 0,001 – 0,0001 0,0003 
Jon wodorowy mg H/dm3 0,0016 – 0,0398 0,0188 
Przewodnictwo właściwe μS/cm 17 – 53,7 29,36 

Źródło: Stan środowiska w Zielonej Górze, WIOŚ i Urząd Miejski w Zielonej Górze, 2000r. 
 

Skład chemiczny opadów atmosferycznych w roku 2000, podobnie jak w latach poprzednich, 

charakteryzował się sezonowym zróżnicowaniem. Na podstawie porównania wielkości stężeń 

poszczególnych zanieczyszczeń w opadach w okresie chłodnym (październik - marzec)  

i ciepłym (kwiecień - wrzesień) stwierdzono, że na stacji w Zielone Górze w okresie 

chłodnym opady zawierały wyższą koncentrację chlorków, sodu, potasu, cynku, ołowiu  

i chromu, a także charakteryzowały się wyższym przewodnictwem właściwym i miały 

bardziej kwasowy charakter.  

W okresie ciepłym badane opady w Zielonej Górze odznaczały się większą zawartością 

wapnia, miedzi, kadmu, niklu, manganu i azotu amonowego. W tym czasie w Zielonej Górze 

odnotowano wyższe niż w okresie chłodnym stężenie siarczanów, związków azotowych  

(N-NO2, N-NO3, Nog) oraz żelaza.  

Występowanie wyższej kwasowości opadów w okresie grzewczym związane jest ze 

zwiększoną emisją pochodzącą ze źródeł energetycznych (elektrociepłownie, kotłownie, 

paleniska domowe) zanieczyszczeń kwasotwórczych (SO2 i NO2).  
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Natomiast wzrost stężenia związków azotu i fosforu w opadach w okresie ciepłym wiąże się 

ze stosowaniem nawozów, które przenoszone przez wiatr rozprzestrzeniają się na duże 

odległości.  

 
W zależności od koncentracji danego zanieczyszczenia w opadzie atmosferycznym oraz ilości 

opadu wprowadzana jest na badany obszar odpowiednia wielkość depozytu zanieczyszczeń 

(w miesiącach o niewielkiej ilości opadów deponowane ładunki zanieczyszczeń były 

mniejsze niż w miesiącach o dużej sumie opadów).  

W opracowaniu pt. Stan środowiska w województwie lubuskim w roku 2001 oszacowano 

wielkości ładunków jednostkowych i całkowitych badanych zanieczyszczeń obciążających 

województwo lubuskie i jego poszczególne powiaty. Na podstawie tych danych można 

stwierdzić, że miasto Zielona Góra obciążone zostało następującymi ładunkami badanych 

zanieczyszczeń wniesionymi przez opady atmosferyczne: 

Ø siarczanów    16,8 – 20,1 kg SO4
-2/ha*rok 

Ø azotu ogólnego   15,0 – 22,3 kg N/ha*rok 

Ø azotanów i azotynów  4,27 – 5,21 kg N/ha*rok 

Ø fosforu ogólnego  0,151 – 0,331 kg P/ha*rok 

Ø cynku    0,28 – 0,42 kg Zn/ha*rok 

Ø ołowiu    0,0222 – 0,0346 kg Pb/ha*rok 

Ø miedzi    0,041 – 0,053 kg Cu/ha*rok 

Ø jonu wodorowego  0,150 – 0,295 kg H+/ha*rok 

 

Generalnie roczny ładunek jednostkowy badanych zanieczyszczeń zdeponowany na obszar 

województwa lubuskiego w roku 2000 był większy niż średni dla całego obszaru Polski.  

W porównaniu do roku 1999 obciążenie powierzchniowe województwa lubuskiego w 2000r. 

zanieczyszczeniami wniesionymi z atmosfery przez opad mokry wzrosło o 30,1%. Roczny 

ładunek jednostkowy azotynów i azotanów był większy o 20,5%, ładunek azotu amonowego 

o 25,7%, azotu ogólnego o 23,8%, kwasowości o 75,3%, potasu o 21,6%, wapnia o 5,9%, 

ołowiu o 8,2%, niklu o 78,9%, manganu o 61,0% i wolnych jonów wodorowych o 62,1%. 

Ładunki siarczanów i żelaza kształtowały się na podobnym poziomie jak w 1999 roku, 

a mniejsze ładunki stwierdzono w przypadku: chlorków o 13,0%, fosforu ogólnego o 22,9%, 

sodu o 18,2, magnezu o 34,3%, cynku o 21,9%, miedzi o 12,7%, kadmu o 35,0% i chromu 

o 29,6%.  
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Na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, że ilości wprowadzanych 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego stanowią znaczące źródło zanieczyszczeń 

obszarowych województwa lubuskiego. Analizowane zanieczyszczenia w opadach na 

obszarze województwa objętym badaniami charakteryzują się często wysokim poziomem 

stężeń i dużymi ładunkami wprowadzanych zanieczyszczeń. Na stan środowiska na tym 

obszarze zasadniczy wpływ mają kwasotwórcze związki siarki i azotu, determinujące dużą 

kwasowość opadów, oraz związki biogenne i metale ciężkie.  

Na obszarze województwa lubuskiego, mimo średniego uprzemysłowienia zauważa się na 

podstawie prowadzonych badań, że naturalne środowisko jest w poważnym stopniu obciążone 

imisją zanieczyszczeń zawartych w powietrzu atmosferycznym. Zjawisko to dotyczy zarówno 

wielkości wnoszonych ładunków zanieczyszczeń, jak też ich stężeń w opadach.  

Wysoki poziom zanieczyszczeń w opadach na terenie województwa związany jest z 

napływem wraz z masami powietrza z kierunku zachodniego znacznych ilości zanieczyszczeń 

pochodzących od zlokalizowanych na tym kierunku dużych europejskich okręgów 

przemysłowych.  

3.2.6. Podsumowanie i wnioski 

1. Badania imisji przeprowadzone w 2002r. na terenie miasta Zielona Góra wykazały, że 

stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają obowiązującego poziomu dopuszczalnego. Na 

podstawie wyników pomiarów zaliczono obszar miasta do klasy A. W związku z tym nie 

ma konieczności podejmowania działań zaradczych ani wykonywania programu ochrony 

powietrza dla obszaru miasta. 

2. Z uwagi na to, że najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery na terenie miasta jest 

wprowadzanych przez sektor zaopatrzenia w energię, dlatego inwestycje w branży 

energetycznej, mające na celu obniżenie emisji, mają i będą miały największy wpływ na 

zmianę całkowitej emisji do powietrza.  

W Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. od roku 2002 realizowana jest inwestycja mająca 

na celu częściową zamianę paliwa węglowego na paliwo gazowe, polegająca na zastąpieniu 

kotła węglowego zespołem gazowo-parowym. Celem tej inwestycji jest zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, co będzie miało szczególnie istotne znaczenie  

z punktu widzenia poprawy jakości powietrza na terenie miasta oraz w regionie. 

3. Dla prawidłowej oceny jakości powietrza na obszarze miasta konieczne będzie 

wprowadzenie dodatkowych badań stężenia zanieczyszczeń takich jak: benzen, dwutlenek 

siarki, pył PM10, ołów, tlenek węgla.  
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3.3.  Ha łas i  oddzia ływanie pól  e lektromagnetycznych 

3.3.1. Hałas 

3.3.1.1. Wprowadzenie 

Hałasem nazywa się wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania 

ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne elementy 

organizmu ludzkiego. 

Hałas bez względu na źródło emisji, natężenie i czas trwania, powoduje dyskomfort 

psychiczny i jest odczuwany jako uciążliwy. Ponieważ hałas odbierany jest bardzo 

subiektywnie, w zależności od wieku, stanu zdrowia, nawyków, usposobienia, trudno jest 

jednoznacznie ocenić wpływ hałasu na zdrowie człowieka.  

Może wywoływać zmęczenie, złe samopoczucie, spowodować zmiany chorobowe  

w organizmie. Najbardziej narażeni na skutki hałasu są mieszkańcy miast, a z danych 

literaturowych wynika, że ok. 1/3 mieszkańców Polski narażona jest na ponadnormatywny 

hałas. 

Klimat akustyczny środowiska, w zależności od spełnianych funkcji i zagospodarowania oraz 

wykorzystania terenu, ma ustalone, uregulowane prawnie, standardy akustyczne. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66  

poz. 436), które zostały zróżnicowane w zależności od rodzaju terenów, źródeł hałasu (drogi  

i linie kolejowe, pozostałe obiekty i grupy źródeł, statki powietrzne, linie energetyczne)  

i przedziałów czasu odniesienia.  

Wartości progowe poziomów hałasu, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru do 

kategorii terenu zagrożonego hałasem, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Ochrony 

Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 8, poz. 81). 

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku, przede wszystkim z uwagi na 

powszechność występowania, należy komunikacja drogowa. 

Hałas przemysłowy (technologiczny) generowany jest przez źródła znajdujące się na terenie 

zakładów przemysłowych, wytwórczych i rzemieślniczych.  

Aktualnie na terenie miasta Zielona Góra głównym źródłem oddziaływań akustycznych jest 

hałas komunikacyjny generowany przez pojazdy poruszające się po sieci dróg kołowych 

natomiast pozostałe źródła tj. hałas technologiczny związany z działalnością przemysłową 

oraz pracą linii energetycznych, nie odgrywają znaczącej roli. 
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3.3.1.2. Hałas komunikacyjny 

3.3.1.3. Hałas drogowy 

Zagrożenie nadmierną emisją hałasu staje się coraz bardziej powszechne, szczególnie zaś 

zauważalne jest na terenach miejskich oraz wzdłuż tras komunikacyjnych. 

Oddziaływanie komunikacji na środowisko ma tendencje rosnące, co związane jest ze 

wzrostem w ostatnich latach liczby pojazdów poruszających się na drogach przy 

jednoczesnym nienadążaniu z rozbudową lub modernizacją układów komunikacyjnych. 

Poziom hałasu zależy nie tylko od natężenia ruchu, lecz także od stanu nawierzchni tras 

komunikacyjnych, płynności ruchu czy rodzaju pojazdów (samochody osobowe, ciężarowe). 

W 2002 roku zarejestrowanych było w Zielonej Górze ok. 74 140 pojazdów.  

Na drogach obserwuje się również wzrost ruchu tranzytowego, ponieważ Zielona Góra, ze 

względu na swoje położenie, stanowi obszar tranzytowy dla samochodów przekraczających 

granicę polsko-niemiecką, a także łączy północną część Polski z południem. 

 
W roku 1991 został opracowany plan akustyczny hałasów komunikacyjnych miasta Zielonej 

Góry przez Wojewódzki Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska. Plan został sporządzony na 

podstawie pomiarów, które prowadzone były pomiędzy godziną 1200 a 1600 czyli w czasie 

dużego natężenia ruchu. Nie przeprowadzono natomiast większej ilości serii pomiarowych 

w całym przekroju czasowym doby. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono 

miejsca o największej uciążliwości hałasu, które miały stanowić wstępny etap do bardziej 

szczegółowych pomiarów.  

Najwyższe poziomy hałasu stwierdzono przy ulicach Długiej, Dąbrówki, Łużyckiej, 

Waryńskiego, Staszica, alei Wojska Polskiego, alei Zjednoczenia, Wrocławskiej, Bohaterów 

Westerplatte, Kupieckiej i Trasy Północnej.  

 

Monitoring emisji hałasu komunikacyjnego przy drodze krajowej nr 3 

W 1999 roku służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

przeprowadziły pomiary emisji hałasu komunikacyjnego w punktach pomiarowych 

zlokalizowanych przy Trasie Północnej (północna obwodnica miasta).  

Badania takie nie były i nie będą kontynuowane do momentu zakończenia budowy tego 

odcinka obwodnicy. 
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Punkty pomiarowe zlokalizowano: 

Ø Nr 1 – na odcinku łączącym E 65 (A3) z rondem Rady Europy (w ciągu ulic 

Sulechowska, Poznańska), 

Ø Nr 2 - na odcinku pomiędzy rondem Rady Europy a rondem Stefana Batorego, 

Ø Nr 3 – pomiędzy rondem Stefana Batorego a rondem przy alei Zjednoczenia, 

Ø Nr 4 - pomiędzy rondem przy alei Zjednoczenia a skrzyżowaniem alei Wojska 

Polskiego z drogą nr 275 do Krosna Odrzańskiego i dalej do przejść granicznych  

w Gubinie, Świecku i Słubicach. 

 

Na rysunku 14 przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych. 

 

Pomiary emisji hałasu prowadzone były dla 16 godzin pory dziennej i 8 godzin pory nocnej  

w odległości 1 m od krawężnika na odcinku 1 km drogi. Natomiast nie prowadzono 

pomiarów przy elewacjach budynków. 
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Rys 14. Rozmieszczenie punktów pomiarowych emisji hałasu komunikacyjnego przeprowadzonych 

przez WIOŚ w Zielonej Górze w 1999 roku 
Źródło: Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku, WIOŚ i Urząd Miejski w Zielonej Górze, 2000r. 

 

 

 

 

W tabeli 18 zestawiono obliczone dla odpowiednich czasów odniesienia równoważne 

poziomu dźwięku oraz natężenie ruchu pojazdów samochodowych mierzone w czasie 

pomiarów hałasu przez 10 minut w każdej godzinie doby, które wykonano przy Trasie 

Północnej w Zielonej Górze w roku 1999.  
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Tabela 18. Wartości poziomu hałasu komunikacyjnego oraz natężenie ruchu samochodowego przy 
Trasie Północnej w roku 1999 

Natężenie ruchu pojazdów samochodowych  Poziom równoważny LAeq 
[dB] Pora dzienna Pora nocna Numer 

punktu 
Pora dzienna 

16 godz. 
Pora nocna 8 

godz. 
Osobowe 
[poj./h] 

Ciężarowe 
[poj./h] 

Osobowe 
[poj./h] 

Ciężarowe 
[poj./h] 

1 71,7 66,1 404 104 85 34 

2 75,0 70,7 815 147 75 55 

3 72,7 61,6 481 109 57 19 

4 72,9 66,5 346 71 37 26 
Źródło: Stan środowiska w Zielonej Górze, WIOŚ i Urząd Miejski w Zielonej Górze, 2000r. 

 

 

Wykonane pomiary emisji hałasu komunikacyjnego wykazały lokalne przekroczenia wartości 

progowej (w punkcie numer 2 dla pory nocnej). Ponadto na odcinku objętym pomiarami 

w części przylegającej do obszarów zabudowanych stwierdzono lokalne przekroczenia 

wartości dopuszczalnych (Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 13 maja 

1998r.) zarówno w porze dziennej jak i nocnej.  

Zabudowa mieszkalna osiedla Zastalowskiego przylegająca do Trasy Północnej chroniona jest 

ekranem akustycznym. 

 
 
 
Ekran akustyczny w Zielonej Górze 

Foto: Jerzy Mendaluk 
[Źródło: Stan środowiska w województwie lubuskim w  2000 roku, 

WIOŚ, Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski, 2001] 

 

 

 

 
 

Po obu stronach Trasy Północnej w Zielonej Górze wybudowano 754 m ekranów 

akustycznych (486 m sfinansowano z funduszy PHARE, a 268 m z funduszy miasta). 

Wysokość ekranów została zróżnicowana w zależności od potrzeb i waha się od 4,5 m do 

5,5 m na obwodnicy Zielonej Góry (droga krajowa nr 3) oraz od 3,2 m do 5,6 m na Trasie 

Północnej. Ekrany wykonane zostały z betonowych elementów prefabrykowanych, blachy, 

drewna oraz wałów ziemnych.  
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Na poprawę klimatu akustycznego obszarów zabudowy mieszkaniowej może wpłynąć 

wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tych obszarów. 

Przedsięwzięcia w tym zakresie były już realizowane w Zielonej Górze. Do tej pory 

wybudowano obwodnicę w północnej części miasta (droga krajowa nr 3 oraz Trasa Północna- 

droga krajowa nr 32). W przyszłości mają powstać kolejne odcinki obwodnic usprawniające 

ruch tranzytowy. 

Mając na uwadze, że przepisy ochrony środowiska nakładają obowiązek wykonania 

programów ochrony przed hałasem do 2013 roku dla aglomeracji powyżej 100 tys. 

mieszkańców tj. także dla Zielonej Góry, należy podjąć działania mające na celu opracowanie 

zasad monitoringu emisji hałasu komunikacyjnego. 

Sieć monitoringu powinna zostać oparta o kilka punktów zlokalizowanych przy ciągach 

komunikacyjnych o największej uciążliwości np. o największym natężeniu ruchu w mieście. 

Z pomiarów natężenia ruchu drogowego prowadzonych na zlecenie Wydziału Inwestycji i 

Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra wynika, że największe natężenie 

występuje na ulicach: alei Zjednoczenia, Dąbrówki, alei Konstytucji 3 Maja, Długiej, 

Bohaterów Westerplatte, Łużyckiej, Moniuszki i Wrocławskiej.  

Wprowadzenie monitoringu emisji hałasu pozwoli na określenie klimatu akustycznego miasta 

i wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu, a następnie opracowanie 

planu akustycznego miasta.  

 

3.3.1.4. Hałas kolejowy 

Hałas kolejowy jest odczuwalny wzdłuż linii kolejowych oraz w pobliżu stacji kolejowych 

(z tendencją wzrastającą w porze nocnej). Według badań krajowych poziom hałasu utrzymuje 

się od wielu lat na podobnym poziomie, z możliwością wystąpienia lokalnie wyższych 

poziomów hałasu (mimo zmniejszającej się ilości przejazdów), spowodowanego 

pogarszającym się stanem infrastruktury. 

Przez miasto Zielona Góra przebiega dwutorowa linia kolejowa relacji Wrocław - Szczecin, 

gdzie ruch osobowo-towarowy wynosi średnio 46 pociągów osobowych i 50 towarowych na 

dobę. Jednotorowa trakcja relacji Zielona Góra - Żary obsługuje wyłącznie ruch pasażerski  

o natężeniu 12 pociągów.  

 
W roku 1991 został opracowany plan akustyczny hałasów komunikacyjnych miasta Zielonej 

Góry przez Wojewódzki Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska.  
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W opracowaniu tym wykorzystano wykonane w latach wcześniejszych pomiary, na podstawie 

których rozprzestrzenianie się hałasu związanego z ruchem kolejowym określono jako dość 

znaczne i wynoszące około 150 m w obie strony od torów kolejowych. W okresie, w którym 

był sporządzany plan akustyczny, natężenie ruchu pociągów było duże i wynosiło 185 

pociągów towarowych i 355 pociągów osobowych na dobę.  

Ponieważ ostatnia ocena warunków akustycznych w pobliżu linii kolejowych przebiegających 

przez teren miasta była sporządzana kilkanaście lat temu, a warunki związane z ruchem 

kolejowym w ostatnich latach bardzo się zmieniły, należy przeprowadzić jej weryfikację 

i określić rzeczywistą uciążliwość spowodowaną ruchem kolejowym.  

W najbliższych latach powinny zostać w ramach monitoringu regionalnego przeprowadzone 

pomiary hałasu kolejowego przy najbardziej ruchliwej linii Wrocław - Szczecin. 

 

3.3.1.5. Hałas przemysłowy 

Emisja hałasu przemysłowego zależy w dużym stopniu od procesu technologicznego, 

stosowanych maszyn i urządzeń, wentylacji jak również od rodzaju i jakości urządzeń oraz 

obiektów ograniczających tę emisję do środowiska. Ilość, poziom nowoczesności, stan 

techniczny oraz izolacyjność akustyczna i lokalizacja źródła hałasu technologicznego są 

czynnikami decydującymi o stopniu uciążliwości obiektu dla otoczenia. Najczęściej 

spotykanymi źródłami hałasu są: instalacje wentylacyjne (wentylatory, czerpnie powietrza, 

wyrzutnie), upusty pary, sprężarkownie, przepompownie, urządzenia chłodnicze, maszyny 

budowlane, środki transportu wewnętrznego i urządzenia stolarskie.  

Uogólniając, hałas przemysłowy może wywierać istotny wpływ na najbliższe otoczenie 

źródła, co nie wyklucza wystąpienia przypadków istotnej uciążliwości powodowanej przez 

hałas o znaczeniu lokalnym nawet z obiektów niewielkich, ale na przykład niewłaściwie 

zlokalizowanych. 
 
Na terenie miasta Zielona Góra, podobnie jak w przypadku całego obszaru województwa 

lubuskiego, podmioty gospodarcze są źródłem lokalnej uciążliwej emisji hałasu. Zatem hałas 

przemysłowy nie ma prawie żadnego wpływu na klimat akustyczny w skali całego miasta  

i jest znacznie mniej odczuwalny niż np. hałas komunikacyjny. 

Służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadziły na 

terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego 2 kontrole (4 punkty pomiarowe) w 1999 roku,  

a w latach 2000 i 2001 po jednej (odpowiednio 3 i 5 punktów pomiarowych) emisji hałasu  

w obiektach prowadzących działalność przemysłową.  
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Największym zakładem przemysłowym mogącym oddziaływać w tym zakresie na 

środowisko jest Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. W ramach działań mających na celu 

ograniczenie uciążliwości związanej z emisją hałasu do środowiska zakład realizuje montaż 

tłumików hałasu na urządzeniach będących źródłami hałasu. 

Pozostałe mniejsze zakłady i jednostki usługowe stwarzają uciążliwości lokalne.  

Na poprawę klimatu akustycznego obszarów sąsiadujących z uciążliwymi jednostkami 

gospodarczymi może wpłynąć przeprowadzenie przez nie remontów, modernizacji, likwidacji 

bądź dodatkowych zabezpieczeń urządzeń emitujących hałas, a także poprawa izolacji 

akustycznej zakładów oraz podejmowanie działań organizacyjnych (zmiana systemu pracy 

zakładu).  

Ponadto niezbędne jest kontynuowanie działań administracyjnych polegających na 

regulowaniu stanu formalno - prawnego emisji hałasu do środowiska przez jednostki 

gospodarcze. Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska 

nakładają obowiązki ograniczające emisję hałasu do środowiska, a nadzór kontrolny Inspekcji 

Ochrony Środowiska obliguje jednostki do dotrzymywania warunków korzystania ze 

środowiska w tym zakresie.  

W ramach działań administracyjnych niezbędne jest także przestrzeganie właściwej 

lokalizacji zakładów przemysłowych (stosowne zapisy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego). 

 

3.3.1.6. Hałas linii elektroenergetycznych 

System przesyłu energii elektrycznej na terenie kraju oparty jest o linie elektroenergetyczne 

kablowe (przede wszystkim napowietrzne) średnich, wysokich i najwyższych oraz niskich 

napięć oraz stacje elektroenergetyczne. 

Linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (WN) prądu przemiennego, w trakcie pracy, 

jest liniowym źródłem hałasu. Emitowany hałas spowodowany jest mikrowyładowaniami 

elektrycznymi na powierzchni przewodów na skutek zjawiska ulotu (wyładowanie niezupełne 

w powietrzu). Zjawisko to występuje w wyniku jonizacji gazów w obszarze naprężonym 

elektrycznie. Gdy natężenie pola elektrycznego na powierzchni przewodu jest niższe od 

krytycznego pojawiają się mikrowyładowania losowe (pojedyncze), natomiast w momencie 

przekroczenia wartości krytycznej natężenia pola elektrycznego występuje zjawisko 

intensywnego ulotu charakteryzującego się regularnymi wyładowaniami na powierzchni 

przewodów.  
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Pod liniami średnich napięć 15, 20, 30 kV lub w ich pobliżu uciążliwości związane z emisją 

hałasu praktycznie nie występują, ponieważ przekroje przewodów, dobierane do przesyłu 

prądów roboczych, są na tyle duże, że przy takich napięciach wyładowania niezupełne nie 

występują.  

Problem oddziaływań akustycznych pojawia się w otoczeniu linii o napięciach 110, 220 

i 400 kV.  

Generowanie hałasu przez linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia wywołane 

zjawiskiem ulotu zależy od warunków pogodowych, stanu środowiska (warunki terenowe, 

zapylenie), parametrów technicznych linii (napięcie fazowe, geometria układu przesyłowego, 

obciążenie), stanu technicznego linii (np. powierzchni przewodów). 

Wyniki pomiarów wykonywane przez różne ośrodki badawcze wykazują, że poziomy hałasu 

emitowanego przez krajowe linie przesyłowe wysokich i najwyższych napięć, nie 

przekraczają w odległości kilkunastu metrów od osi linii (także przy złych warunkach 

pogodowych) następujących wartości: 

Ø LAeq 35 dB dla linii 110 kV  

Ø LAeq 42 dB dla linii 220 kV  

Ø LAeq 49 dB dla linii 400 kV  

 
Porównując powyższe poziomy hałasu z wartościami dopuszczalnymi można przewidywać, 

że przekroczenia mogą występować w niektórych miejscach pod liniami 220 kV i 400 kV, 

natomiast dla linii 110 kV poziom hałasu nie powinien w żadnych warunkach przekraczać 

wartości dopuszczalnych. 

Jednakże praktyka pomiarowa wskazuje, że dla osób wrażliwych, zamieszkujących w pobliżu 

słupów linii napowietrznych, nawet hałas na poziomie niższym niż 40 lub 45 dB (A) może 

być uciążliwy, szczególnie w porze nocnej, przy dużej wilgotności powietrza. 

Zjawiskom związanym z uciążliwościami akustycznymi można przeciwdziałać, 

przeprowadzając np. okresowe czyszczenie izolacji na słupach lub wymieniając izolatory na 

bardziej nowoczesne. 

 

Przez teren miasta przebiegają następujące linie elektroenergetyczne: 

Ø sieć wysokiego napięcia 110 kV, napowietrzna jednotorowa na słupach stalowych, o 

długości 21,4 km; 

Ø sieć średniego napięcia 15 kV o długości 53,1 km przeprowadzona jest na długości 

20,5 km napowietrznie, a na długości 32,6 km jako kablowa; 
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Ø sieć niskiego napięcia o długości 599 km, która na długości 486 km wykonana jest 

jako kablowa (w tym przyłączy 23 km), a na długości 30,5 km przeprowadzona jest 

napowietrznie (w tym przyłączy 10 km).  
 
W najbliższych latach planowana jest budowa linii wysokiego napięcia 220 kV, której 

zadaniem będzie wyprowadzenie mocy z realizowanego bloku gazowo – parowego  

w Elektrociepłowni „Zielona Góra” oraz rozbudowa sieci 110 kV. 

Rys 15. Przebieg linii przesyłowych przez teren miasta Zielona Góra 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 

 

 

 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
82 

3.3.2. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Do szkodliwych dla środowiska rodzajów promieniowania powodowanego działalnością 

człowieka należy:  

Ø promieniowanie jonizujące,  

Ø promieniowanie niejonizujące.  

 

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące 

Przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym uregulowane są aktami prawnymi z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, 

zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi.  

Poziomy dopuszczalne w środowisku naturalnym zostały określone w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  

 

Elektromagnetyczne promieniowanie może występować wszędzie w miejscu zamieszkania, 

pracy czy wypoczynku. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne występują w otoczeniu 

wszystkich odbiorników energii elektrycznej.  

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące powstaje w wyniku działania zespołów 

sieci i urządzeń elektrycznych, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych  

i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, 

telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.  

Elektroenergetyczne linie przesyłowe o niskiej częstotliwości prądu przemiennego (50 Hz) 

dla napięć energetycznych wielkości kilkuset tysięcy woltów mogą generować szkodliwe 

promieniowanie PEM, (którego oddziaływanie maleje w miarę oddalania się od osi linii 

przesyłowych). Z badań prowadzonych na terenie kraju wynika, że linie takie mają wpływ na 

kształtowanie środowiska elektromagnetycznego w sąsiednich obiektach. 

 
Pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości tj. od 0,1 MHz do 300 GHz, składające się 

z promieniowania radiofal (w zakresie dwóch spójnych pasm o częstotliwościach 0,1-10 MHz 

i 10-300 MHz) oraz promieniowania mikrofalowego (o częstotliwościach w zakresie 0,3-300 

GHz) stosowane są w przemyśle oraz w łączności radiowej, telewizyjnej i radarowej.  
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Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe zależy od tzw. 

parametrów wytwarzanego pola tj. odległości od źródła promieniowania, natężenia pola 

elektromagnetycznego i czasu przebywania w tym polu (tzw. czas ekspozycji) oraz 

czynników wynikających z warunków, w których dochodzi do kontaktu organizmu z polem.  

Jednoznaczne stwierdzenie wpływu, a szczególnie szkodliwego oddziaływania 

promieniowania elektromagnetycznego niskich częstotliwości na zdrowie człowieka jest 

trudne do ustalenia. Opinie naukowców w tej sprawie są podzielone, a badania nad 

oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzkie nadal trwają. 

 
Negatywny wpływ energii elektromagnetycznej powyżej 100 MHz przejawia się tak zwanym 

efektem termicznym, powodując przegrzewanie się narządów wewnętrznych człowieka  

a nawet doprowadzić do śmierci termicznej. Biologiczne skutki oddziaływań pól 

elektromagnetycznych mogą wystąpić po wielu latach. Pole elektromagnetyczne wytworzone 

przez silne źródło może niekorzystnie wpływać na przebieg szeregu procesów życiowych 

organizmu, powodując możliwość wystąpienia zaburzeń funkcji ośrodkowego układu 

nerwowego, układu rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego oraz narządów słuchu 

i wzroku.  

 
Skutki promieniowania elektromagnetycznego, które obserwowano u roślin objawiały się 

opóźnionym wzrostem i zmianami w budowie zewnętrznej, natomiast u zwierząt 

zaburzeniami neurologicznymi i w krążeniu, zakłóceniami wzrostu, żywotności i płodności. 

W przypadku występowania nadmiernej ekspozycji należy podjąć skuteczne środki prewencji 

technicznej i organizacyjnej.  

 

Na terenie województwa lubuskiego (w tym także Zielonej Góry) nie prowadzono dotychczas 

badań dotyczących oddziaływania pól elektromagnetycznych pochodzących ze sztucznych 

źródeł. Należy jednak pamiętać, że na obszarze miasta znajdują się potencjalne źródła pól 

elektromagnetycznych tj. nadawcze stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, 

stacje i linie elektroenergetyczne, itp.  
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Na terenie miasta Zielona Góra znajdują się następujące stacje transformatorowe: 

Ø GSZ (Główna Stacja Zasilająca) 220/110 kV „Leśniów” posiadająca dwa 

autotransformatory o mocy 160 MVA, z których każdy łączy system sieciowy 220 kV 

z siecią 110 kV; 
 
Ø GPZ (Główny Punkt Zasilający) „Zawada” wyposażony w dwa autotransformatory o 

mocy 10 MVA obsługujące linię SN 15 kV; 
 
Ø stacje transformatorowe 110/SN zasilające sieć średniego napięcia 15 kV: 

• GPZ 110/15 kV „Łużycka” posiada dwa transformatory 110/15 kV o mocy 

16 MVA, 

• GPZ 110/15 kV „Braniborska” posiada dwa transformatory 110/15 kV o mocy 

16 MVA, 

• GPZ 110/15 kV „EC” posiada dwa transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA, 

• GPZ 110/15 kV „Krośnieńska” posiada dwa transformatory 110/15 kV o mocy 

16 MVA, 
 
Ø stacje transformatorowe SN/0,4 kV  

• na terenie miasta zlokalizowanych jest 256 stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

(238 typu miejskiego, 10 słupowych, 8 kontenerowych. Stosowane 

transformatory mają moc od 30 kVA do 630 kVA, przy czym najwięcej bo 126 

sztuk jest o mocy 400 kVA. 

 

Jak wspominano w poprzednim podrozdziale przez teren miasta przebiegają następujące linie 

elektroenergetyczne: 

Ø sieć wysokiego napięcia 110 kV, napowietrzna jednotorowa na słupach stalowych. 

Długość tej linii wynosi 21,4 km; 

Ø sieć średniego napięcia 15 kV o długości 53,1 km przeprowadzona jest na długości 

20,5 km napowietrznie a na długości 32,6 km jako kablowa; 

Ø sieć niskiego napięcia o długości 599 km, która na długości 486 km wykonana jest 

jako kablowa (w tym przyłączy 23 km) a na długości 30,5 km przeprowadzona jest 

napowietrznie (w tym przyłączy 10 km).  
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W najbliższych latach planowana jest budowa linii wysokiego napięcia 220 kV, której 

zadaniem będzie wyprowadzenie mocy z realizowanego bloku gazowo – parowego  

w Elektrociepłowni „Zielona Góra” oraz rozbudowa sieci 110 kV. 

Przebieg linii przesyłowych przez teren miasta przedstawiono na rysunku 15. 

 
 

Promieniowanie elektromagnetycznych jonizujące 

Promieniowanie jonizujące powstaje w wyniku użytkowania wzbogaconych i naturalnych 

substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, 

badaniach naukowych 

Na terenie miasta Zielona Góra nie występuje. 

 

3.3.3. Podsumowanie 

1. W ostatnich latach obserwuje się korzystne zmiany w zakresie emisji hałasu będącego 

efektem działalności podmiotów gospodarczych. Sytuacja ta wynika z jednej strony  

z likwidacji części zakładów przemysłowych a z drugiej jest efektem działań 

ograniczających ich uciążliwość. Na podstawie wyników pomiarów prowadzonych przez 

WIOŚ w Zielonej Górze można stwierdzić, że podmioty gospodarcze działające na terenie 

miasta są źródłem lokalnej uciążliwej emisji hałasu. 

2. Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku, przede wszystkim  

z uwagi na powszechność występowania, należy komunikacja drogowa. 

3. Na podstawie przeprowadzonych w przeszłości badań można stwierdzić, że hałas 

komunikacyjny drogowy utrzymywał się na wysokim poziomie i lokalnie przekraczał 

wartości dopuszczalne. 

4. W celu rozpoznania klimatu akustycznego miasta i wyznaczenia obszarów  

o ponadnormatywnym poziomie hałasu konieczne jest wprowadzenie monitoringu 

opartego o kilka punktów zlokalizowanych przy ciągach komunikacyjnych o największym 

natężeniu ruchu w mieście. 

5. Na terenie miasta nie przeprowadzono dotychczas rozpoznania uciążliwości 

spowodowanej hałasem kolejowym. 

6. Na terenie Zielonej Góry nie prowadzono dotychczas badań dotyczących oddziaływania 

pól elektromagnetycznych pochodzących ze sztucznych źródeł.  
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3.4.  Zasoby wodne 

3.4.1. Wprowadzenie 

W obrębie miasta Zielona Góra istnieje kilka źródlisk cieków powierzchniowych 

odwadniających część Wysoczyzny Zielonogórskiej o długości ok. 30 km. Od północy  

i od wschodu Wysoczyznę Zielonogórską opływa rzeka Odra (na wschodzie - jej przełomowy 

odcinek, w którym Odra przerzuca się z Pradoliny Głogowsko-Baruckiej do Pradoliny 

Warszawsko-Berlińskiej). Odra odwadnia bezpośrednio Wysoczyznę Zielonogórską, 

przyjmując dopływy spływające z północnego i wschodniego stoku Wału Zielonogórskiego, 

który stanowi główny dział wodny pomiędzy dwoma pradolinami. Sieć hydrograficzną 

Zielonej Góry stanowią przede wszystkim: Złota Łącza, Gęśnik - po północnej stronie Wału 

Zielonogórskiego, a po południowej: Dłubnia (Dłubnia Zachodnia), Brzeźniak (Dłubnia 

Wschodnia), Pustelnik (inne nazwy: Srebrzanka, Sącznik). Śródmieście Zielonej Góry 

znajduje się w obrębie zlewni Złotej Łączy i Gęśnika. 

W obrębie miasta istnieje również kilka niewielkich zbiorników wodnych. Na rzece Pustelnik 

znajduje się miejskie kąpielisko, a dalej zbiornik rekreacyjny służący głównie wędkarzom. 

Pomiędzy Pustelnikiem, a Dłubnią znajdują się dwa zbiorniki wodne powstałe w wyrobiskach 

po wydobyciu gliny (zbiorniki Ośrodka Rekreacyjnego „Ochla”). Zdecydowanie większy 

zbiornik tego typu znajduje się na zachodniej granicy miasta. Przy ulicy Konwaliowej na 

terenie prywatnym znajduje się mały bezodpływowy staw, natomiast na terenie PEDiZu 

(spółka odpowiedzialna za eksploatację dróg i zieleni), znajduje się również staw 

bezodpływowy, jednak większy i zagospodarowany rekreacyjnie. W zlewni rzeki Dłubnia 

znajdują się dwa małe śródleśne stawiki oraz zbiorniki położone na terenie Składowiska 

Odpadów Komunalnych. W rejonie źródliskowym cieku Gęśnik znajdują się stawy 

zagospodarowane rekreacyjnie, a poniżej znajduje się sztuczny zbiornik Wagmostaw, który 

w chwili obecnej jest zanieczyszczony osadami. Poniżej Wagmostawu znajduje się nieczynny 

basen odkryty dawniej zasilany wodami Gęśnika. W chwili obecnej prowadzone są prace 

mające na celu odtworzenie zespołu rekreacyjno-rozrywkowego Wagmostaw. Naturalnym 

zbiornikiem wodnym służącym mieszkańcom Zielonej Góry do rekreacji i wypoczynku jest 

jezioro Dąbie Duże. 
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Rys 16. Główne cieki powierzchniowe Zielonej Góry 
Źródło: Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku, WIOŚ i Urząd Miejski w Zielonej Górze, 2000r.
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3.4.2. Wody powierzchniowe 

Głównymi ciekami powierzchniowymi miasta Zielona Góra są: Złota Łącza, Pustelnik, 

Dłubnia oraz Gęśnik. Rzeki te należą do zlewni Odry i mają wpływ na jej jakość. 
 

Tabela 19. Podstawowe dane hydrologiczne wybranych cieków miejskich 
NAZWA CIEKU PUSTELNIK DŁUBNIA GĘŚNIK 

Długość cieku [km] 7,8 10,1 10,2 

Powierzchnia zlewni [km2] 11,23 25,5 22,6 

Spadek podłużny zlewni (%o) 17,12 11,6 11,05 

Średni roczny opad na terenie zlewni [mm] 554 572 633 

Zagospodarowanie terenu zlewni [%] 
lasy 
grunty orne 
łąki i pastwiska 
zabudowa 
inne 

 
59 
21 
3 
17 

0,05 

 
60 
15 
15 
5 
5 

 
60 
20 
10 
9 
1 

Źródło: Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku, WIOŚ i Urząd Miejski w Zielonej Górze, 2000r. 
 

Złota Łącza 

Początkowo źródła swoje miała w pobliżu Browaru w Zielonej Górze, wraz z rozwojem 

miasta zatraciła charakter cieku naturalnego. W wyniku oddziaływania leja depresji ujęcia dla 

Browaru, źródliskowy odcinek cofnął się w stosunku do pierwotnego o około 2 km w dół 

i ujęty został w kolektor o średnicy 1600 mm początkowo zamknięty, a następnie poza zwartą 

zabudową miasta kanał otwarty. Od 1989 - z przyczyn ekonomicznych - nastąpiło 

ograniczenie poboru wód podziemnych, co spowodowało odnowienie źródeł w rejonie 

miasta. Do potoku (kanału) kierowane są ścieki deszczowe, gospodarcze oraz przemysłowe 

z terenu miasta. Poza granicami miasta potok ten przecina Nieckę Płotowską przyjmując 

liczne drobne strumyki. Łącza do czasu wybudowania i oddania do eksploatacji miejskiej 

oczyszczalni ścieków dla Zielonej Góry (w Łężycy) stanowiła główny kolektor ściekowy. 

Obecnie ciek prowadzi niewielkie ilości wody. Wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach 

analiz fizyko-chemicznych kwalifikują wody Złotej Łączy do II klasy czystości. O klasie 

czystości decydują głównie, zwiększone w stosunku do wód czystych, stężenia związków 

biogennych tj. azotu ogólnego, fosforanów oraz fosforu ogólnego.  

Pozostałe badane wskaźniki wód cieku odpowiadają wartościom dopuszczalnym dla I klasy 

czystości. Pod względem bakteriologicznym wody Złotej Łączy na terenie Zielonej Góry są 

czyste i odpowiadają I klasie czystości. 
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Gęśnik 

Bierze początek na podmokłych łąkach leżących na wschód od Zielonej Góry, obecnie osiedle 

Pomorskie, na wysokości 139 m n.p.m. W 1,5 km biegu Gęśnik przyjmuje lewobrzeżny potok 

o długości 0,75 km mający swe źródła w rejonie osiedla Wazów. Na terenie miasta Gęśnik 

płynie skrajem zwartej zabudowy, doliną o szerokości około 250-300 m, ciętą w stosunku do 

terenów otaczających około 12 m. Na wysokości osiedla Zastalowskiego potok ujęto w kanał 

o średnicy 1800 mm, a za terenem Centrum Handlowego AUCHAN znów płynie 

w umocnionym korycie. W miejscowości Przylep potok Gęśnik zbliża się do Złotej Łączy 

i płynie dalej w kierunku północnym, gdzie wpada do Złotego Potoku, który wpływa do 

Zimnego Potoku, będącego lewobrzeżnym dopływem Odry.  

Jakość wód strumienia Gęśnika badana była w czterech punktach pomiarowych. Wyniki analiz 

kwalifikują wody Gęśnika do II klasy czystości, z wyjątkiem wód wypływających 

z Wagmostawu, które ze względu na zbyt niską zawartość tlenu rozpuszczonego kwalifikują się 

do wód pozaklasowych. Ponadto w wodach Wagmostawu zaobserwowano zwiększoną zawartość 

związków organicznych wyrażonych wskaźnikiem ChZTCr. W początkowym odcinku cieku 

Gęśnik stwierdzono zwiększoną zawartość fosforanów i fosforu ogólnego, w dalszym biegu - 

zwiększoną zawartość substancji organicznych wyrażonych wskaźnikiem ChZTCr i w końcowym 

- na terenie miasta - zwiększoną zawartość fosforu ogólnego w odniesieniu do wód czystych. 

Pozostałe badane wskaźniki zanieczyszczeń kwalifikowały wody do I klasy czystości. Pod 

względem bakteriologicznym wody cieku na całej długości odpowiadały I klasie czystości,  

z wyjątkiem wód z Wagmostawu, gdzie stwierdzono II klasę czystości (miano Coli >0,2). 

 

Pustelnik 

Bierze swój początek na południowy zachód od osiedla Piastowskiego w Zielonej Górze. 

Obszar źródliskowy położony jest w głęboko wciętej dolinie na rzędnej 150 m n.p.m. 

Okalające wzgórza wznoszą się 20-25 m ponad dno źródliska stanowiącego liczne wysiąki. 

Rejon źródliska przesunął się w dół o 300 m i obniżył się o 20 m w stosunku do lat 30-tych 

XX w. co może świadczyć o systematycznym obniżaniu się zwierciadła wody gruntowej 

w rejonie Zielonej Góry. Na 1,5 kilometrze, rzędnej 125-128 m n.p.m. wybudowano dwa 

baseny kąpielowe, które spowodowały zmianę obiegu wody i stały się zbiornikami 

retencyjnymi. Spowodowało to brak zasilania wód podziemnych na tym obszarze oraz 

zwiększenie parowania ze względu na wielkość powierzchni lustra wody. W efekcie potok 

poniżej kąpieliska prowadzi niewiele wody i w rejonie Kiełpnia na 6,5 kilometrze swojego 

biegu zanika w piaskach terasy pradoliny Głogowsko-Baruckiej.  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
90 

W latach bardziej suchych zanik strumienia przesuwa się w kierunku źródeł, aż do 3,5 kilometra. 

Kontrola stanu czystości wód Pustelnika, przeprowadzona w czerwcu 2000r. w punktach 

kontrolnych powyżej basenu kąpielowego i poniżej zbiornika rekreacyjnego wykazała, że 

ciek pod względem fizyko-chemicznym kwalifikuje się do wód o I klasie czystości. Pod 

względem sanitarnym powyżej kąpieliska odpowiada I klasie (miano Coli >5), natomiast 

poniżej II klasie czystości (miano Coli = 0,8).  

 

Dłubnia 

Dłubnia bierze swój początek na południe od osiedla Piastowskiego w Zielonej Górze na 

rzędnej 150m n.p.m. Źródliska tego potoku tworzą liczne wysiąki na dnie głęboko wciętej 

dolinki o długości około 3,5 km. Dłubnia na odcinku położonym w dzielnicy Jędrzychów 

przyjmuje wody z wielu małych cieków – rowów melioracyjnych. Centralne położenie 

Dłubni w zlewni umożliwia płynny spływ wód deszczowych. Dalej potok płynie na południe, 

gdzie jako lewy dopływ wpada do Śląskiej Ochli. 

Jakość wód cieku Dłubnia w latach osiemdziesiątych kontrolowana była w kilku punktach: 

w strefie źródła, przy ul. Botanicznej i ul. Budowlanej; Dłubni Wschodniej przy ul. Nowej 

i Zbożowej oraz po połączeniu strug i ok. 100 metrów poniżej leśniczówki Brzeźniak. 

Kontrolę wód Dłubni przeprowadzono w kilku punktach pomiarowych: na odcinku 

początkowym tego cieku i na wysokości ulicy Wierzbowej. Jakość wód Dłubni ze względu na 

zbyt wysoką zawartość fosforanów i fosforu ogólnego nie odpowiadała pod względem składu 

chemicznego żadnej z trzech klas czystości wód powierzchniowych. W wodach cieku 

obserwowano także zwiększoną zawartość azotu ogólnego i zwiększone stężenia 

zanieczyszczeń organicznych wyrażonych wskaźnikiem BZT5– w stosunku do I klasy wód 

powierzchniowych. Pod względem bakteriologicznym wody cieku odpowiadają 

w początkowym odcinku III klasie (miano Coli <0,04), a w dalszym – II klasie czystości 

(miano Coli 0,1). Stan jakości wód Dłubni wskazuje, że do jego wód odprowadzane są ścieki 

bytowo-gospodarcze z budynków położonych w zlewni cieku.  

 

Brzeźniak (Dłubnia Wschodnia) 

Swoje źródła ma w rejonie ulicy Nowej w pobliżu ujęcia miejskiego. Płynie w kierunku 

południowym i na południe od Jędrzychowa, na rzędnej około 105 m n.p.m. wpada do Dłubni 

jako jego prawy dopływ. Analiza jakości wód strumienia Brzeźniaka (Dłubni Wschodniej) 

wskazuje, że pod względem fizyko-chemicznym kwalifikuje się on do I klasy, a pod 

względem bakteriologicznym do II klasy czystości wód powierzchniowych. 
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3.4.3. Wody podziemne1 

Zielona Góra usytuowana jest na wyniosłości morfologicznej zwanej Wałem Zielonogórskim, 

w jego wododziałowej wierzchowinie. Najwyższe wzniesienie, Góra Wilkanowska, osiąga 

220,2 m n.p.m. i znajduje się na południowy-zachód od granicy miasta, w odległości około 

4 km od centrum. Wał Zielonogórski uformowany został przez lądy skandynawskie i tworzy 

morenę czołową spiętrzoną. Warstwy geologiczne ułożone pierwotnie horyzontalnie, 

w wyniku naporów lądolodów zostały zdeformowane. W wyniku tych procesów powstały 

struktury fałdowe, rozerwania i nasunięcia bloków skalnych, niekiedy na odległości kilku 

kilometrów. W efekcie skały starszego podłoża geologicznego zalegają wśród skał młodszych 

tworząc tzw. „kry”. Procesy geologiczne, jakie miały miejsce w rejonie Zielonej Góry, tak 

bardzo zróżnicowały układ przestrzenny warstw i warunków występowania wód 

podziemnych w osadach kenozoicznych, że dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych XX 

wieku, powstała koncepcja modelu geologicznego i hydrogeologicznego regionu Zielonej 

Góry. 

Ze względu na trudności w poprawnym odtworzeniu warunków hydrogeologicznych, Zielona 

Góra nie posiada dotychczas ustalonych i zatwierdzonych zasobów wód podziemnych, co 

bardzo utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki tymi wodami. 

 

3.4.3.1. Jakość wód podziemnych 

Wody podziemne trzeciorzędowe 

Na terenie Zielonej Góry w latach osiemdziesiątych wykonano badawcze wiercenia celem 

rozpoznania warunków hydrogeologicznych w osadach trzeciorzędowych. Wynikiem 

wykonanych badań było stwierdzenie: 

• w odwiercie (II) przy ulicy Kożuchowskiej (Browar) warstwę wodonośną 

w strefie głębokości 301 – 336 m, 

• w odwiercie (III) przy ulicy Moniuszki (Winiarnia) warstwę wodonośną 

w interwale głębokości 199,5 – 355,0 m. 

 
W obydwu przypadkach stwierdzono wody subartezyjskie z ustabilizowanym zwierciadłem 

na głębokości: 114 m (otwór nr II) i 99,0 m (w otworze III). Warstwa wodonośna występuje 

w utworach trzeciorzędowych o korzystnym uziarnieniu tj. piaskach pylastych i piaskach 

                                                
1 Rozdział został zredagowany na podstawie opracowania „Stan środowiska w Zielonej Górze w roku 1999” 
(seria Biblioteka Monitoringu Środowiska, Zielona Góra, 2000 rok 
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drobnych. W ramach przeprowadzonych wówczas badań hydrogeologicznych nie określono 

wydajności jednostkowych dla wodonośnego horyzontu trzeciorzędowego. 

 

Wody podziemne czwartorzędowe 

W latach 1968-1970 Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Gdańsku prowadziło prace 

analityczno-studialne dla ustalenia zasobów wód podziemnych miasta Zielonej Góry. 

Wydzielono jedno piętro wodonośne – czwartorzędowe, w którym wyodrębniono dwa 

poziomy: 

• elewacyjny (wysoki) w centralnej i południowej części miasta, 

• kemowo-zandrowy w północnej części miasta. 

 
Łącznie ustalono dla obydwu poziomów zasoby eksploatacyjne w ilości 14 548 m3/d. Zasoby 

te nie zostały jednak zatwierdzone przez ówczesną Komisję Dokumentacji 

Hydrogeologicznych przy Prezesie Centralnego Urzędu Geologii, uznając że stopień 

rozpoznania geologicznego jest niewystarczający dla przyjęcia i zatwierdzenia 

wnioskowanych zasobów eksploatacyjnych. 

 

Elewacyjne zbiorniki wód podziemnych 

Wodonośne utwory występujące w obszarze Wału Zielonogórskiego, w zależności od 

ukształtowania nieprzepuszczalnego podłoża, charakteryzują się zmienną miąższością, która 

uzależniona jest od przebiegu zagłębień. Miąższość utworów wodonośnych jest największa  

w osiowych strefach synklin, natomiast wzdłuż siodłowych wyniesień najmniejsza,  

a miejscami, w najbardziej wyniesionych strefach podłoża, brak jest w ogóle poziomu 

użytkowego wód podziemnych. Siodłowate wyniesienia utworów nieprzepuszczalnych nie 

posiadają charakteru ciągłego. W niektórych strefach zbiorników elewacyjnych, gliny 

zwałowe lub pyły zalegają bezpośrednio pod powierzchnią terenu, a występujące pod nimi 

utwory piaszczysto-żwirowe charakteryzują się w takich przypadkach mniejszą miąższością.  

Wszystkie te czynniki spowodowały, że układ warstw wodonośnych jest bardzo 

skomplikowany, z dużym zróżnicowaniem ich miąższości, rozprzestrzeniania i głębokości 

zalegania. Wyniesienia podłoża nieprzepuszczalnego rozdzielają ten poziom wodonośny na 

poszczególne zbiorniki wód podziemnych, które wykazują ograniczoną więź hydrauliczną 

między sobą, co powoduje dość znaczne różnice w głębokości zalegania zwierciadła wody 

(nawet w niewielkich odległościach od siebie).  
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Na podstawie analizy izolinii zwierciadła wody zaobserwowano obniżanie się poziomu 

wodonośnego ku peryferiom Wału Zielonogórskiego, co sugeruje, że dział wód podziemnych 

pokrywa się w przybliżeniu z działem wód powierzchniowych.  

 

Na obszarze Zielonej Góry w oparciu o odtworzony model budowy geologicznej wydzielono 

następujące elewacyjne zbiorniki wód podziemnych:  

• Zbiornik Północny ciągnie się równolegle do linii kolejowej na Żary i jest 

przedzielony w części zachodniej "pasmem" utworów nieprzepuszczalnych.  

Od strony północnej oddzielony jest szeroką glaciantykliną, na północ od której 

zlokalizowany jest kemowo-zandrowy zbiornik wód podziemnych. Omawiany 

zbiornik jest najkorzystniej uformowany w rejonie ulic Foluszowej i Dąbrówki.  

• Zbiornik "Łużycki" tworzy strukturę wodonośną o szerokości 200-350 m, która 

ciągnie się równolegle do ulicy Łużyckiej. W rejonie starego miasta zbiornik ten 

bardzo się zwęża i ku wschodowi przechodzi w bardziej wyraźną strukturę 

wodonośną tzw. zbiornik "Chopina". Zwierciadło wody jest swobodne lub lokalnie 

napięte zalegające w obydwu zbiornikach na tym samym poziomie.  

• Zbiornik "Srebrna Góra" ciągnie się wzdłuż Parku Sowińskiego i Park Winny  

do ulicy Podgórnej, gdzie powierzchniowo łączy się ze Zbiornikiem "Wazów". 

Obydwa zbiorniki wykazują kilkumetrowe różnice w poziomie zalegania 

swobodnego zwierciadła wody. Zbiornik "Srebrna Góra" był w przeszłości 

intensywnie eksploatowany ujęciami, wykonanymi w rejonie Wytwórni Win  

i Polskiej Wełny w których rejonie, stwierdzono obniżenie się zwierciadła wód 

podziemnych o kilkanaście metrów, co spowodowało nieodwracalne zmiany 

jakościowe wody oraz sczerpywanie zasobów statycznych. 

• Zbiornik "Piastowski" wydzielony został na kulminacji morfologicznej zwanej 

"Parkiem Piastowskim" (Wzgórza Piastowskie). Warunki hydrogeologiczne tego 

zbiornika rozpoznane zostały w rejonie ujęcia przy ulicy Kilińskiego, gdzie 

zwierciadło swobodne wody zalega na głębokości ok. 39,0 m. Omawiany zbiornik ma 

swoje przedłużenie wzdłuż Szosy Kisielińskiej (Zbiornik Kisieliński) jednakże 

zbiorniki te są oddzielone strefą utworów spoistych i charakteryzują się różnymi 

warunkami hydraulicznymi.  
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• Zbiornik "Browar" ciągnie się wzdłuż kulminacji Wału Zielonogórskiego  

i przedzielony jest wąskim "pasem" utworów ilastych trzeciorzędowych. Wody tego 

zbiornika były w przeszłości bardzo intensywnie eksploatowane m.in. przez 

najstarsze ujęcie wód podziemnych dla wodociągu miejskiego przy alei Słowackiego, 

a także w rejonie Browaru przy ulicy Kożuchowskiej. Efektem eksploatacji był 

trwały spadek zwierciadła wody oraz wzrost zawartości żelaza ogólnego w wodzie. 

Po wyłączeniu z eksploatacji tych ujęć zaobserwowano szybkie podnoszenie się 

zwierciadła wody i podtapianie piwnic w pobliskich obiektach budowlanych.  

• Zbiornik "Botaniczna" i Zbiornik "Południowy" usytuowane są na południowych 

stokach Wału Zielonogórskiego. Wody tych zbiorników eksploatowane były ujęciami 

miejskimi już od 1906 roku. Ich intensywna eksploatacja, bez uwzględnienia 

wielkości zasilania warstwy wodonośnej, doprowadziła do sczerpywania zasobów 

statycznych stałych i zmiany hydrochemizmu wody.  
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Rys 17. Przekrój hydrogeologiczny przez kulminację Wału Zielonogórskiego 
Źródło: Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku, WIOŚ i Urząd Miejski w Zielonej Górze, 2000r. 
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Kemowo-zandrowy zbiornik wód podziemnych – GZWP nr 150 

Zbiornik ten jest zlokalizowany w północnym obszarze miasta Zielona Góra. Wody poziomu 

kemowo-zandrowego charakteryzują się swobodnym zaleganiem zwierciadła na 

głębokościach od kilku do kilkunastu metrów, przy czym głębokość zwierciadła wody zależy 

od ukształtowania powierzchni terenu tj. wzrasta w rejonach pagórków. Poziom kemowo-

zandrowy charakteryzuje się dobrymi współczynnikami filtracji oraz posiada najlepsze 

jakościowo wody (z lokalnie podwyższonymi zawartościami żelaza i manganu) spośród 

innych w omawianym obszarze. 

Wody omawianego horyzontu zostały zaliczone do obszarów głównych zbiorników wód 

podziemnych tj. do GZWP nr 150. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów 

dyspozycyjnych zbiornika GZWP nr 150 „Pradolina Warszawa-Berlin (Koło-Odra)” jest 

aktualnie opracowywana.  

Wody tego zbiornika GZWP nr 150 objęte są badaniami w ramach krajowego monitoringu 

wód podziemnych i w latach 1994 – 2001 były klasyfikowane przez PIOŚ w następujących 

kategoriach: 
Tabela 20. Wyniki krajowego monitoringu jakości wód podziemnych zbiornika GZWP nr 150  

w latach 1994 – 2001 
Klasa czystości wód podziemnych Nr otworu 

pomiarowego 
Miejscowość 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
792 Wysokie-l Ib III II Ib Ib Ib Ib Ib 

793 Wysokie-2 Ib III III II Ib Ib Ib Ib 

795 Kargowa II Ib Ib III III III Ib Ib 
Źródło: Stan środowiska w województwie lubuskim w 2001 roku, WIOŚ, Zielona Góra - Gorzów 

Wielkopolski, 2002r. 
 

Niestety usytuowanie na obszarze, pod którym zlokalizowany jest zbiornik, strefy 

przemysłowo-składowej Zielonej Góry stworzyło duże zagrożenie zanieczyszczenia 

chemicznego wód podziemnych tego poziomu. 

 

Chemizm wód podziemnych poziomów czwartorzędowych 

Podstawowe dane dotyczące chemizmu wód podziemnych dla poszczególnych poziomów 

czwartorzędowych opracowano na podstawie analiz prób wody pochodzących z ujęć 

wodociągowych lub studni indywidualnych, z okresu ich budowy. Wody podziemne  

w wydzielonych horyzontach charakteryzują się bardzo korzystnymi parametrami 

jakościowymi, odpowiadającymi z reguły wymogom norm dla wód pitnych.  
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Najlepsze jakościowo wody posiada zbiornik kemowo-zandrowy. Usytuowanie na obszarze 

tego zbiornika strefy przemysłowo-składowej Zielonej Góry stworzyło duże zagrożenie 

zanieczyszczenia chemicznego wód podziemnych tego poziomu. Jakość wód podziemnych 

poszczególnych zbiorników elewacyjnych w początkowym okresie eksploatacji ujęcia jest 

zawsze dobra i jej pogorszenie następuje zawsze wtedy, gdy obserwuje się spadek 

statycznego zwierciadła wody w wyniku „przeeksploatowania” warstwy wodonośnej  

tj. sczerpywania nieodnawialnych zasobów statycznych. Następuje wtedy gwałtowny wzrost 

zawartości związków żelaza i manganu oraz wskaźników mineralizacji wody. Prowadzi to do 

szybkiej kolmatacji filtrów i zmniejszania się żywotności studni. Wody podziemne poziomów 

czwartorzędowych pradolin Warszawsko-Berlińskiej i Barucko-Głogoswkiej okalających 

Wysoczyznę Zielonogórską zawierają znaczne ilości związków żelaza (1-30 mg Fe/dm3), 

zawsze ponadnormatywne zawartości manganu, podwyższone ilości chlorków i siarczanów. 

Głównym źródłem niskiej jakości wód podziemnych w pradolinach są zanieczyszczone wody 

powierzchniowe, nieodpowiednie zabiegi w stosowaniu środków ochrony roślin oraz 

nadmierne stosowanie nawozów chemicznych. Punktowymi źródłami zanieczyszczeń  

w pradolinach są hałdy odpadów przemysłowych, różnego rodzaju składowiska odpadów 

stałych zawierających łatworozpuszczalne sole oraz wylewiska nieczystości komunalnych 

płynnych. 

 
W chwili obecnej na terenie miasta znajduje się 20 piezometrów służących do monitoringu 

wód gruntowych, z których tylko kilkanaście spełnia swoją rolę. Planowane jest również 

wprowadzenie bariery studni wzdłuż alei Konstytucji 3 Maja. 

 

3.4.4. Gospodarka wodna 

3.4.4.1. Ujęcia wody miasta Zielona Góra 

Zaopatrzenie w wodę miasta Zielona Góra odbywa się z trzech podstawowych źródeł: 

Ø ujęcie wód powierzchniowych z rzeki Obrzycy, 

Ø ujęcie wód podziemnych w Zawadzie, 

Ø studni głębinowych zlokalizowanych na terenie miasta. 

 

Głównym źródłem wody surowej dla potrzeb komunalnych miasta Zielonej Góry jest woda  

z rzeki Obrzycy. Rzeka Obrzyca dzięki obecności w jej zlewni szeregu jezior ma wyrównany 

przepływ (min. 4,3 m3/s).  
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Ilość ujmowanej aktualnie wody powierzchniowej nie przekracza wartości 0,3 m3/s. 

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 31.12.1999, z datą ważności do 31.12.2005r., na pobór 

wody z rzeki Obrzycy pozwala na ujmowanie wody w ilości 0,4 m3/s, co gwarantuje jeszcze  

w dalekiej perspektywie możliwość poboru wystarczającej ilości wód do celów komunalnych. 

Ujęcie brzegowe zlokalizowane jest w miejscowości Sadowa, skąd rurociągiem o średnicy 

800 mm i długości 10 km, woda tłoczona jest do Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie. 

 
Drugim istotnym źródłem wody surowej są wody podziemne z pradoliny Odry ujmowane  

w miejscowości Zawada poprzez 22 studnie głębinowe, pracujące w układzie lewarowym. 

Woda ze studni zbiorczej przetłaczana jest rurociągiem o średnicy 500 mm również do Stacji 

Uzdatniania Wody w Zawadzie, oddalonej od ujęcia o ok. 700 m. Pobór wody (Qdśr.) z tego 

ujęcia w 2002r. wahał się w granicach od 7 053 do 12 378 m3/d, przy czym pozwolenie 

wodnoprawne z dnia 29.01.1997r. z datą ważności do 31.12.2006r. pozwala na pobór wody  

w ilości Qdśr.= 18 400 m3/d. 

 
Tabela 21. Procentowy udział wód powierzchniowych w stosunku do podziemnych (stan na 

31.12.2003r.) 
 
 
 
 
 
Studnie głębinowe zlokalizowane na terenie miasta odgrywają bardzo istotną rolę 

w uzupełnianiu ilości wody podawanej do sieci. 

Na terenie miasta znajdują się następujące studnie: 

Ø 4 studnie o zasobach eksploatacyjnych Qhmax = 234 m3/h, przy alei Wojska 

Polskiego (nr 19, 20-20Z, 21-21Z, 30); 

Ø 2 studnie (pracujące przemiennie) o zasobach eksploatacyjnych Qhmax = 60 m3/h, 

przy ulicy Lechitów nr 29; 

Ø studnie przy ulicach: Kilińskiego (nr 26, 60), Morwowej (nr 14), Dąbrowskiego, 

Botanicznej (nr 5W) oraz miejscowości Przylep (nr 4) – o łącznych zasobach 

szacowanych na ok. 300 m3/h; 

Ø oraz 4 studnie zlokalizowane przy alei Zjednoczenia: nr 8B, 16Z, 18B, 17Z. 

 
Studnie przy ul. Botanicznej, Kilińskiego, Morwowej są wyłączone z eksploatacji z uwagi na 

złą jakość wody ( stanowią one rezerwę awaryjną na wypadek specjalnych zdarzeń, awarii). 

Wody powierzchniowe Wody podziemne 
46,7 % 53,3 % 
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W grudniu 2002r. została wycofana studnia przy ul. Lechitów (studnia nr 29) z powodu 

wyraźnego przekroczenia zawartości żelaza i manganu. 

W planie na najbliższe trzy lata jest włączenie czterech studni w rejonie alei Wojska 

Polskiego. 

 
Aktualnie Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. eksploatują tylko 3 studnie przy  

alei Zjednoczenia: 

• 8B – Qeksp.=58 m3/h; 

• 16Z - Qeksp.= 60 m3/h; 

• 18B - Qeksp.= 60 m3/h. 

Pozwolenie wodno-prawne zezwala na pobór wody w ilości:  

           Qdśr = 4182,0 m3/d;  Qhmax = 60 m3/h; 

Pozwolenie ważne jest do 24.06.2013r. Zasoby mają zostać ustalane do końca 2004 roku. 

 

3.4.4.2. Uzdatnianie wody 

Woda pochodząca z ujęcia powierzchniowego na rzece Obrzycy, po zmieszaniu na Stacji 

Uzdatniania Wody z wodą doprowadzoną z ujęcia głębinowego w Zawadzie, poddawana jest 

procesowi uzdatniania, w wyniku którego uzyskuje się redukcję barwy, mętności, zawiesiny, 

związków organicznych, żelaza, manganu i innych zanieczyszczeń. Woda dostarczona do 

miasta spełnia wszystkie wymagania odnośnie wody pitnej. 

Uzdatniona woda gromadzona jest w zbiorniku wody czystej o pojemności 3500 m3, 

a następnie tłoczona pod ciśnieniem 0,62-0,67 MPa dwoma magistralami o śr. 800 i 500 mm 

do miasta. Zdolność produkcyjna stacji została określona w fazie projektowej  

na 100 000 m3/d, natomiast obecna średniodobowa produkcja waha się w granicach 20 000-

24 000 m3/d. 

 
Proces technologiczny w SUW na Zawadzie 

Woda z ujęcia brzegowego na Obrzycy jest wstępnie odcedzona na kratach o prześwicie 

60 mm, a następnie na sitach o oczku 2 mm. Następnie jest pompowana do odległej o 10 km 

SUW Zawada, gdzie poddana jest cedzeniu na mikrositach. Na tych urządzeniach usuwane są 

z wody: plankton i inne zawiesiny o wielkości powyżej 10 mikronów (0,01mm). Woda ulega 

znacznemu natlenieniu i korzystnie zmieniają się niektóre parametry fizykochemiczne wody. 

Woda z ujęcia lewarowego jest napowietrzana na przelewie kaskadowym w budynku 

mikrosit, kiedy ujęcie powierzchniowe jest wyłączone.  
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W przeciwnym przypadku natlenienie wody podziemnej uzyskuje się przez zmieszanie z 

natlenioną wodą z Obrzycy.  

Woda po mikrositach mieszana jest z wodą podziemną i trafia na akcelatory, gdzie poddana 

jest koagulacji. W procesie tym usuwa się w znacznym stopniu związki humusowe, koloidy, 

pozostałe zawiesiny, mikroby i wiele innych. Stosowanym koagulantem jest PIX (roztwór 

Fe2(SO4)3 ). Na odpływach z akcelatorów dawkuje się roztwór dwutlenku chloru i chlor. Jest 

to tzw. utlenienie pośrednie, którego celem jest utlenienie niektórych związków oraz 

dezynfekcja wody dla zabezpieczenia filtrów przed rozwojem na nich fauny i flory.  

Kolejnym etapem w procesie uzdatniania wody jest filtracja na filtrach pospiesznych 

otwartych. Zachodzi tam katalityczne utlenienie rozpuszczonych związków żelaza (II) 

i manganu (II) do związków nierozpuszczalnych, oraz redukcja zawartości azotu amonowego. 

Drugim ważnym zadaniem filtrów jest usunięcie z wody substancji powodujących mętność. 

W SUW Zawada zastosowano drugi stopień filtracji na filtrach dolomitowych, w których 

złożem aktywnym jest aktywowany dolomit (CaCO3*MgO). Podstawowym ich zadaniem jest 

„odkwaszenie” wody. W wyniku wiązania agresywnego CO2 złoże roztwarza się. Tworzące 

się wodorowęglany Ca i Mg wzbogacają wodę w te minerały, a odczynu pH z ok. 6,5 wzrasta 

do 7,1. Drugi stopień filtracji poprawia również klarowność wody. Do wody wpływającej do 

zbiornika wody czystej dawkowany jest dezynfekant, którym jest roztwór dwutlenku chloru, 

środek skuteczny, a przy tym nie tworzy związków pogarszających smak i zapach wody. 

Zastosowanie jego jest niezbędne dla zabezpieczenia rozległej sieci wodociągowej przed 

rozwojem w niej mikroorganizmów (bakterii żelazistych). 

Ostatnim etapem uzdatniania wody jest dodanie do niej odpowiedniej ilości roztworu 

sody kalcynowanej (Na2CO3) w celu związania pozostałego agresywnego CO2. Odczyn pH 

wody wzrasta do ~7,7. Wyłącznym celem tego zabiegu jest maksymalne zminimalizowanie 

korozyjności wody i ograniczenie wynikających z niej problemów odbiorców z tzw. „żółtą 

lub brunatną wodą”. Woda podana do sieci spełnia wymagania norm Polskich i Unii 

Europejskiej.  

 

3.4.4.3. System dystrybucji wody 

Bardzo duże zróżnicowanie terenu, na którym położona jest Zielona Góra, wymusza 

stosowanie kilku stopni pompowania wody. Woda tłoczona do miasta ze stacji uzdatniania, 

zasilając po drodze dzielnicę Chynów, trafia do głównej pompowni przy ul. Sulechowskiej, 

przepompowując wodę do bezpośrednio niżej położonych obszarów miasta. 
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3.4.4.4. Sieć wodociągowa 

Woda po uzdatnieniu w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie tłoczona jest dwoma 

magistralami Ø 500 mm i Ø 800 mm w kierunku miasta, zasilając po drodze dzielnicę 

„Chynów”. Bardzo duże zróżnicowanie terenu miasta wymusza stosowanie kilku stopni 

pompowania. Główna pompownia zlokalizowana jest przy ul. Sulechowskiej. Stamtąd woda 

tłoczona jest do stosunkowo nisko położonych zespołów urbanistycznych: Dolina Zielona, 

osiedle Tysiąclecia, osiedle Wazów (częściowo), Zacisze, Stare Miasto, osiedle Zastalowskie 

i Trasa Północna. Pompownia „Sulechowska” tłoczy również wodę do pompowni przy ul. 

Lubuskiej i ul. Wiśniowej. Pompownia „Lubuska” przetłacza z kolei wodę do zbiorników o 

pojemności 4 x 5000 m3 zlokalizowanych na Wzgórzach Braniborskich. Woda spływając 

grawitacyjnie zasila Kisielińską Dzielnicę Mieszkaniową oraz zespoły urbanistyczne: Raculka 

II, osiedle Słowackiego, osiedle Braniborskie (część niska), osiedle Kościuszki (które można 

opisać ulicami Botaniczną, Emilii Plater i Kożuchowską) oraz dzielnicę Jędrzychów. Ze 

zbiorników zasilana jest również hydrofornia przy ul. Braniborskiej dostarczająca wodę do 

zespołów urbanistycznych: Morelowa i osiedle Braniborskie (część wysoka). Pompownia 

„Wiśniowa” zasila całą południowo-zachodnią część miasta, tj. osiedle Malarzy, osiedle 

Przyjaźni, osiedle Łużyckie, osiedle Słoneczne, osiedle Piastowskie i osiedle Kilińskiego. 

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. eksploatują ogółem 364,3 km sieci 

wodociągowej (stan na dzień 31.12.2002 r.), w tym: 

Ø 57,0 km sieci magistralnej o średnicach: Ø 300 mm – Ø 800 mm 

Ø 198,0 km sieci rozdzielczych o średnicach: Ø 80 mm – Ø 300 mm 

Ø 109,3 km przyłączy 

 

Stan techniczny miejskiej sieci wodociągowej jest zróżnicowany i zależy głownie od wieku 

i rodzaju materiału, z jakiego została wykonana. Rurociągi rozdzielcze ułożone do połowy lat 

70-tych XX wieku to rurociągi z żeliwa szarego i stalowe. W latach kolejnych zaczęto 

stosować azbestocement i PVC. Przyłącza wykonywano generalnie z rur stalowych 

ocynkowanych.  

Od 1993r. zarówno sieci jak i przyłącza wykonuje się z zastosowaniem rur PE-HD. Planowa 

wymiana sieci wodociągowej i przyłączy z zastosowaniem nowych technologii przyniosła 

konkretne efekty w postaci spadku liczby awarii (1993r.-341 awarii, 1997r.-155, 2001r.-104). 
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Tabela 22. Materiał sieci wodociągowej na terenie miasta Zielona Góra 
Materiał [%] 

Żeliwo 49,5 % 

Żeliwo sferoidalne 5,0 % 

Stal 3,5 % 

AC 3,0 % 

Cement - 

PCV 20,0 % 

PE 14,0 % 

Żelbet 5 % 
 
 
 
 

Tabela 23. Szacunkowe okresy eksploatacji sieci wodociągowej na terenie miasta Zielona Góra 
Okres eksploatacji [%] 

do 5 lat 10,0 % 

od 6 do 10 lat 15,0 % 

od 11 do 20 lat 40,0 % 

powyżej 20 lat 35,0 % 
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Rys 18. Przebieg sieci wodociągowej na terenie miasta Zielona Góra 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 
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3.4.4.5. Jakość wody z ujęcia na rzece Obrzycy 

Woda w rzece Obrzycy badana jest w ramach monitoringu lokalnego w pięciu przekrojach. 

Prowadzony jest ciągły pomiar podstawowych parametrów, a wyniki są przekazywane do 

laboratorium w Stacji Uzdatniania Wody. Analizując wyniki badań fizyko-chemicznych 

w ostatnim okresie zauważa się spadek zawartości azotu ogólnego, azotanowego, fosforu 

i związków organicznych. Jakość parametrów wody na Obrzycy jest trudna do utrzymania 

m.in. ze względu na obecność zakładów przemysłowych.  

Decydującą rolę dla jakości wód rzeki Obrzycy odgrywają zanieczyszczenia 

wielkoobszarowe. Istotną rolę odgrywają również odprowadzone z jezior, zwłaszcza jezior 

Wojnowskich, związki organiczne pochodzące z rozkładających się glonów. Na obszarze 

zlewni rzeki w ostatnim okresie poprawiła się gospodarka ściekowa. 

Zlewnia rzeki wymaga ponownego ustalenia strefy ochronnej, która jest w trakcie 

opiniowania w RZGW we Wrocławiu. 

 
Tabela 24 przedstawia właściwości fizyko-chemiczne wody z ujmowanej z rzeki Obrzycy. 
 

Tabela 24. Stężenia średnie parametrów fizyko-chemicznych z ujęcia wody z Obrzycy w 2003r. na 
podstawie tygodniowych analiz 

Oznaczenie Jednostka min. średnie maks. 
przewodnictwo mS/cm 423 571 679 

chlorki mg Cl/dm3 28,7 33,0 43,6 

temperatura oC 0,2 12,2 24,2 

barwa Pt-Co 20,0 32,3 45,0 

pH pH 7,33 7,65 8,20 

utlenialność mg O2/dm3 7,26 9,28 11,06 

N-amonowy mg N/dm3 0,05 0,22 0,51 

N-azotanowy mg N/dm3 1,013 3,259 7,482 

N-azotynowy mg N/dm3 0,003 0,017 0,047 

mangan mg Mn/dm3 0,06 0,13 0,39 

żelazo mg Fe/dm3 0,22 0,61 2,08 

twardość ogólna mval/dm3 3,01 4,81 5,83 

tw. niewęglanowa mval/dm3 0,99 1,65 2,28 

zasadowość mval/dm3 2,02 3,17 3,88 

magnez mg Mg/dm3 9,0 11,7 13,7 

wapń mg Ca/dm3 46,5 79,3 100,1 

sucha pozostałość mg/dm3 30 362 459 
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Oznaczenie Jednostka min. średnie maks. 
siarczany mg SO4/dm3 51 75 101 

tlen rozpusz. mg O2/dm3 1,2 6,2 10,4 

fosforany mg PO4/dm3 0,11 0,34 0,79 

zawiesina mg/dm3 0,8 5,0 15,9 

mętność NTU 1,52 4,52 16,40 

ołów mgPb/dm3 n.w. 0,0 0,0 

CO2-wolny mgCO2/dm3 2,60 8,37 14,20 

agresywny CO2 mgCO2/dm3 0,00 0,73 5,33 

indeks Langliera  -0,48 -0,02 0,54 

nasycenie tlenem % 13,9% 53,7% 85,7% 

ABS-UV 1/m 18,38 25,83 32,85 

fluor mgF/dm3 0,32 0,36 0,40 

potas mgK/dm3 4,2 6,1 6,6 

cynk mgZn/dm3 n.w 0,003 0,070 

chlorofil "a" mg/dm3 1,8 13,6 46,4 

ChZT mg O2/dm3 21,4 24,8 30,2 

BZT-5 mg O2/dm3 1,70 3,15 6,70 

krzemionka mgSiO2/dm3 3,8 7,1 10,5 

zw. humusowe mg/dm3 4,2 4,7 5,5 

Agar 200 po 72 h  180 2684 12000 

Agar 370 po 24 h  10 307 2500 

B
A

K
T

E
R

IE
 

NPL coli 
fekalnych  0 247 2400 

 

3.4.4.6. Jakość wód podziemnych na ujęciu w Zawadzie 

Woda czerpana z ujęcia głębinowego w Zawadzie charakteryzuje się dużą zawartością żelaza, 

wysoką utlenialnością, barwą i mętnością. Skład chemiczny wody w większości spełnia 

wymagania stawiane wodom wykorzystywanym do celów pitnych. Wysoka utlenialność 

świadczy o występowaniu związków organicznych, zwłaszcza pochodzenia humusowego. 

Projekt utworzenia strefy ochronnej ujęcia został przesłany do Ministerstwa Środowiska  

i znajduje się w fazie końcowej. Tabela 25 przedstawia właściwości fizyko-chemiczne wody 

ujmowanej na ujęciu w Zawadzie. 
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Tabela 25. Stężenia średnie parametrów fizyko-chemicznych z ujęcia wody w Zawadzie w 2003r. na 
podstawie dwutygodniowych analiz pełnych od 3.01.2003 do dnia 27.09.2003 

OZNACZENIE JEDNOSTKA min. średnie max 
przewodnictwo mS/cm 519 533 542 

chlorki mg Cl/dm3 15,4 17,7 20,9 
temperatura oC 7,4 9,5 11,1 

barwa Pt-Co 15,0 24,2 50,0 
pH pH 7,04 7,25 7,44 

utlenialność mg O2/dm3 3,53 3,88 4,83 
N-amonowy mg N/dm3 0,20 0,31 0,63 
N-azotanowy mg N/dm3 0,108 0,199 0,273 
N-azotynowy mg N/dm3 0,003 0,005 0,018 

mangan mg Mn/dm3 0,14 0,25 0,43 
żelazo mg Fe/dm3 2,55 3,78 4,80 

twardość ogólna mval/dm3 4,73 4,95 5,18 
tw. niewęglanowa mval/dm3 1,10 1,78 2,06 

zasadowość mval/dm3 2,98 3,17 3,68 
magnez mg Mg/dm3 6,5 9,1 11,0 
wapń mg Ca/dm3 81,5 86,1 90,1 

sucha pozostałość mg/dm3 312 352 395 
siarczany mg SO4/dm3 71 82 95 

tlen rozpusz. mg O2/dm3 0,3 0,6 1,2 
fosforany mg PO4/dm3 0,09 0,20 0,36 
zawiesina mg/dm3 0,6 3,6 6,6 
mętność NTU 2,35 9,58 16,90 

związki humusowe mg/dm3 3,7 4,1 4,6 
CO2-wolny mgCO2/dm3 11,00 20,42 35,00 

agresywny CO2 mgCO2/dm3 1,63 8,10 18,36 
indeks Langliera  -0,63 -0,43 -0,23 

fluor mgF/dm3 0,27 0,28 0,30 
potas mgK/dm3 3,1 3,49 4,2 

krzemionka mgSiO2/dm3 8,1 10,3 14,0 
 

3.4.4.7. Jakość wód podziemnych na terenie miasta 

Jakość wód eksploatowanych ze studni odpowiada normom określającym dopuszczalne 

stężenia dla wód pitnych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19.11.2002 Dz. 

U. 203 poz.1718. Woda ze studni bez uzdatniania wtłaczana jest do sieci rozdzielczej. 
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Poniższa tabela przedstawia właściwości fizyko-chemiczne wody z aktualnie 

eksploatowanych studni. 
 

Tabela 26. Jakość wody z aktualnie eksploatowanych studni na terenie miasta 

  
Studnia 8B 

ul. Dąbrowskiego 8b* 
Studnia 16Z 

ul. Dąbrowskiego 16* 
Studnia 18B 

ul. Dąbrowskiego 18* 

OZNACZENIE Data pobrania 28
 p

aź
. 0

2 

31
 m

ar
. 0

3 

21
 li

p.
 0

3 

31
 m

ar
. 0

3 

12
 m

aj
 0

3 

21
 li

p.
 0

3 

12
 m

aj
 0

3 

21
 li

p.
 0

3 

Temperatura wody  oC      13,0  13,0  

Mętność mg /dm3 0,79 0,39 0,29 0,59 0,75 0,20 1,28 1,03 

Barwa Pt-Co 2 3 2 3 2 2 3 3 

Zapach           

Odczyn pH 7,55 7,52 7,50 7,51 7,30 7,54 7,39 7,64 

Tlen rozpuszczony mg O2/dm3     2,11  3,22  

Nasycenie tlenem %     39,3  26,7  
ChZT metoda z 
KMnO4 

mg O2/dm3 1,15 1,09 1,11 1,11 1,13 1,02 1,21 1,07 

Siarczany mg SO4/dm3 157,5 97,9 111,6 90,9 80,6 92,6 63,8 76,0 

Ortofosforany mgPO4/dm3 0,13 0,14 0,15 0,09 0,29 0,11 0,34 0,08 

Fosfor ogólny mgP/dm3         

Azot-amonowy mg NH3/dm3 0,02 0,00 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Azot-azotynowy mg NO2/dm3 0,004 0,002 0,004 0,007 0,011 0,011 0,007 0,003 

Azot-azotanowy mg NO3/dm3 14,24 17,82 16,60 7,57 7,89 6,00 0,19 0,12 

Chlorki mg Cl/dm3 42,8 37,6 37,6 20,8 20,8 20,8 37,6 37,6 

Żelazo ogólne mg Fe/dm3 0,00 0,05 0,09 0,08 0,06 0,10 0,11 0,14 

Krzemionka mgSiO2 /dm3   14,92   15,82  12,92 

Fluor mg F /dm3   0,17   0,19  0,18 

Mangan mg Mn/dm3 0,055 0,037 0,034 0,014 0,006 0,030 0,056 0,028 

Wapń mg Ca/dm3 122,6 116,8 120,9 96,3 92,2 90,7 88,8 87,1 

Magnez mg Mg/dm3 10,2 9,2 8,8 8,2 4,5 9,0 7,4 7,9 

Twardość ogólna mval/dm3 6,71 6,28 5,89 5,22 4,78 5,13 4,86 4,89 

Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 336      

Twardość ogólna °n 18,8 17,6 16,5 14,6 13,4 14,4 13,6  
Twardość 
niewęglanowa mval/dm3 3,1 2,7 2,4 2,3 1,6 2,0 1,7 1,7 

Zasadowość ogólna mval/dm3 3,62 3,62 3,46 2,94 3,16 3,16 3,14 3,16 

Kwasowość mval/dm3  0,11 0,11 0,14 0,16 0,13 0,14 0,07 
Dwutlenek węgla 
wolny mgCO2/dm3 12,0 13,0 12,0 10,5 16,0 10,0 14,0 8,0 

Dwutlenek węgla 
agresywny mgCO2/dm3 0,0 0,0 0,3 2,4 5,1 0,8 3,8 0,0 

Miedź mgCu/dm3 n.w n.w 0,003 0,020 n.w 0,004 n.w 0,005 
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Studnia 8B 

ul. Dąbrowskiego 8b* 
Studnia 16Z 

ul. Dąbrowskiego 16* 
Studnia 18B 

ul. Dąbrowskiego 18* 

OZNACZENIE Data pobrania 28
 p

aź
. 0

2 

31
 m

ar
. 0

3 

21
 li

p.
 0

3 

31
 m

ar
. 0

3 

12
 m

aj
 0

3 

21
 li

p.
 0

3 

12
 m

aj
 0

3 

21
 li

p.
 0

3 

Ołów mgPb/dm3 0,004 0,009 0,005 0,004 0,003 0,002 0,003 0,005 

Cynk mgZn/dm3 n.w n.w n.w n.w 0,063 n.w 0,017 n.w 

Kadm mgCd/dm3 n.w n.w n.w n.w n.w n.w n.w n.w 

Chrom ogólny mgCr/dm3 n.w n.w n.w n.w n.w n.w n.w n.w 

ABS UV 1/cm 1,45 1,9 1,55 1,83 1,17 1,62 1,94 2,59 

Przewodnictwo mS/cm 752 770 685 551 551 552 561 573 
Sucha pozost. -ilość 
ogólna mg/dm3 457 437 473 323 390 366 407 387 

Bakterii na agarze 
22st po 72h kol./1cm3 0 0 0 0 0 0 1 0 

Bakterii na agarze 
37st po 24h kol./1cm3 0 0 0 0 0 0 1 0 

NPL coli bak./100cm3 0 0 0 0 0 0 0 0 

NPL coli fekalnych bak./100cm3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indeks jakości wody 
(0÷100) og.   90,8 91,5 91,4 92,3 92,5 92,8 88,7 94,3 

Indeks jakości wody 
(0÷100)   90,8 91,5 91,4 92,3 92,5 92,8 90,0 94,3 

* studnie zlokalizowane przy alei Zjednoczenia 
Źródło: Dane z Laboratorium Badania Wód i Ścieków przy Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji, 

al. Zjednoczenia 110A, 65-005 Zielona Góra 
 

3.4.4.8. Jakość wody z sieci wodociągowej 

Jakość wody z ujęcia powierzchniowego i głębinowego wymusza stosowanie odpowiedniego 

procesu technologicznego. 

Uzyskiwane obecnie parametry wody uzdatnionej przesyłanej do miasta w wyniku 

sukcesywnego przechodzenia ze stosowania związków chloru, na dwutlenek chloru w pełni 

odpowiadają normom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (z dnia 19 listopada 

2002r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, Dz. U. Nr 203, poz. 1718) oraz normom unijnym zawartym w Dyrektywie 98/83/EC. 

W najbliższych latach przewiduje się zastosowanie sorpcji na węglu aktywnym, dla poprawy 

własności organoleptycznych wody. 
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Tabela 27. Jakość zielonogórskiej wody do picia z trzeciego kwartału 2003r. 
Wskaźnik Jednostka min. średnia max norma 
przewodnictwo µS/cm 569 618 659 2500 
chlorki mg Cl/dm3 25,2 27,8 30,1 250 
temperatura 0C 15,3 17,9 20,3  
barwa Pt-Co 2,0 4,9 12,0 15 
pH pH 7,52 7,65 7,83 6,5-9,5 
utlenialność mg O2/dm3 2,20 2,66 3,02 5,0 
N-amonowy mg N/dm3 0,01 0,03 0,07 0,50 
N-azotanowy mg N/dm3 1,050 1,952 3,317 50 
N-azotynowy mg N/dm3 0,000 0,001 0,002 0,50 
mangan mg Mn/dm3 0,001 0,038 0,053 0,05 
żelazo mg Fe/dm3 0,02 0,05 0,11 0,20 
twardość ogólna mval/dm3 4,2 5,1 6,4 1,2-10 
tw. niewęglanowa mval/dm3 1,5 2,3 3,7  
zasadowość mval/dm3 2,5 2,9 3,3  
magnez mg Mg/dm3 13,8 15,0 17,3 125 
wapń mg Ca/dm3 70,3 78,4 85,0  
sucha pozostałość mg/dm3 367 415 460  
siarczany mg SO4/dm3 91 112 125 250 
tlen rozpusz. mg O2/dm3 8,3 9,1 9,6  
mętność NTU 0,23 0,40 0,74 1,0 
dwutlenek chloru mgClO2/dm3 0,02 0,11 0,40  
ABS-UV 1/m 4,64 5,47 6,47  
fluor mgF/dm3 0,30 0,34 0,37 1,5 
potas mgK/dm3 3,8 4,4 5,1  
sód mgNa/dm3 14,0 21,6 28,7 200 
cynk  mgZn/dm3 0,000 0,001 0,003  
miedź  mgCu/dm3 0,000 0,001 0,003 2,0 
kadm  mgCd/dm3 0,000 0,000 0,000 0,003 
ołów  mgPb/dm3 0,000 0,004 0,006 0,05 
arsen mgAs/dm3  0,003  0,01 
nikiel mgNi/dm3 0,002 0,002 0,002 0,02 
chrom  mgCr/dm3 0,000 0,000 0,000 0,05 
chloroform mg/dm3  0,0001  0,030 
Bakterie(Agar 220 po 72 h) w 1cm3 0 3 16 100 
Bakterie(Agar 370 po 24 h) w 1cm3 0 1 7 20 
Bakterie grupy coli w 100cm3 0 0 0 0 
NPL coli fekalnych w 100cm3 0 0 0 0 
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Tabela 28. Jakość zielonogórskiej wody do picia  z drugiego kwartału 2003r. 
Wskaźnik Jednostka min. średnia max norma 
przewodnictwo mS/cm 639 674 695 2500 
chlorki mg Cl/dm3 26,2 28,7 32,7 250 
temperatura oC 6,5 13,1 18,4  
barwa Pt-Co 2 3,3 5 15 
odczyn pH pH 7,45 7,61 7,89 6,5 - 9,5 
utlenialność mg O2/dm3 2,28 2,65 3,12 5,0 
N-amonowy mg N/dm3 0,00 0,02 0,03 0,50 
N-azotanowy mg N/dm3 0,86 1,72 2,68 50 
N-azotynowy mg N/dm3 0,000 0,000 0,001 0,50 
mangan mg Mn/dm3 0,006 0,035 0,056 0,05 
żelazo mg Fe/dm3 0,00 0,03 0,17 0,20 
twardość ogólna mval/dm3 5,28 5,59 5,85 1,2 - 10 
tw. niewęglanowa mval/dm3 1,95 2,26 2,53  
zasadowość mval/dm3 3,08 3,33 3,50  
magnez mg Mg/dm3 12,0 14,0 15,8 125 
wapń mg Ca/dm3 85,3 92,8 99,2  
sucha pozostałość mg/dm3 397 438 461  
siarczany mg SO4/dm3 102 121 138 250 
tlen rozpusz. mg O2/dm3 8,8 9,6 10,8  
mętność NTU 0,14 0,19 0,29 1,0 
dwutlenek chloru mgClO2/dm3 0,16 0,34 0,47  
ABS-UV 1/cm 4,87 5,64 6,24  
fluor mgF/dm3 0,34 0,35 0,35 1,5 
potas mgK/dm3 5,10 5,15 5,20  
sód mgNa/dm3 13,99 22,34 28,79 200 
cynk  mgZn/dm3 0,000 0,000 0,000  
miedź  mgCu/dm3 0,002 0,003 0,006 2,0 
kadm  mgCd/dm3 0,000 0,000 0,000 0,003 
ołów  mgPb/dm3 0,002 0,005 0,007 0,05 
arsen mgAs/dm3  n.w.  0,01 
nikiel mgNi/dm3  n.w.  0,02 
chrom  mgCr/dm3  n.w.  0,05 
chloroform mg/dm3 0,0005 0,0005 0,0005 0,030 
Bakterie (Agar 220 po 72 h) w 1cm3 0 1 17 100 
Bakterie (Agar 370 po 24 h) w 1cm3 0 0 1 20 
Bakterie grupy coli w 100cm3 0 0 0 0 
NPL coli fekalnych w 100cm3 0 0 0 0 
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3.4.4.9. Podsumowanie 

1. Podstawowym źródłem wody surowej dla potrzeb wodociągu zielonogórskiego jest woda 

z rzeki Obrzycy. Wielkość ujmowanej wody, nawet w perspektywie, nie przekroczy 

0,5 m3/s, w związku z tym przepływ w rzece Obrzyca gwarantuje możliwość poboru 

wystarczającej ilości wód do celów komunalnych. 

2. Drugim źródłem wody surowej są wody podziemne z pradoliny Odry w rejonie 

miejscowości Zawada. Ilość tych wód obecnie nie pokrywa potrzeb zaopatrzenia miasta w 

wodę. 

3. Wody podziemne ujmowane w studniach głębinowych na terenie miasta przeznaczone są 

na potrzeby lokalne oraz stanowią awaryjne źródła. 

 

3.4.5. Gospodarka ściekowa 

3.4.5.1. System odprowadzania ścieków 

Wody opadowe poprzez system kanalizacji deszczowej odprowadzane są bezpośrednio do 

potoku Gęśnik. System kanalizacji deszczowej znajduje się w zarządzie i eksploatacji Urzędu 

Miasta. Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe oraz częściowo deszczowe poprzez 

system kanałów sanitarnych i ogólnospławnych odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanej w miejscowości Łężyca, oddalonej od Zielonej Góry o 7 km, a po 

oczyszczeniu wprowadzane są do rzeki Odry. Eksploatacją części kanalizacji usytuowanej 

w obrębie granic miasta zajmują się Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

 
Ścieki komunalne odprowadzane są do oczyszczalni w granicach miasta dwoma kolektorami:  

• głównym, ogólnospławnym o średnicy 2500 mm, z wylotem u zbiegu ulic: Foluszowej, 

Naftowej i alei Zjednoczenia, 

• sanitarnym o średnicy 1200 mm z wylotem w Trasie Północnej, 

• od granic miasta do oczyszczalni ścieki płyną zbiorczym kolektorem ogólnospławnym, 

stanowiącym otwarty kanał, pełniący w okresie opadów dodatkowo funkcję retencyjną. 

 
W chwili obecnej w końcowym etapie realizacji jest budowa kolektora ogólnospławnego 

w rejonie Śródmieścia, który zmniejszy ryzyko podtopień. 
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Aktualnie Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. eksploatują (stan na 31.12.2002r.): 

Ø 104,9 km kanalizacji ogólnospławnej, 

Ø 71,7 km kanalizacji sanitarnej, 

Ø 58,2 km przyłączy kanalizacyjnych. 

 
Miasto Zielona Góra jest skanalizowane w 95%. W chwili obecnej, miejskiego systemu 

kanalizacyjnego nie posiada dzielnica „Chynów”, część dzielnicy „Jędrzychów” oraz część 

zespołu urbanistycznego osiedla Słowackiego. Na terenach tych ścieki odprowadzane są do 

lokalnych, przydomowych zbiorników bezodpływowych – „szamb”, których szczelność w 

znacznym stopniu nie jest zachowana. 

Generalnie kanalizacja wybudowana została w systemie grawitacyjnym, jednakże ze względu 

na znaczne zróżnicowanie terenu miasta, część osiedli mieszkaniowych odprowadza ścieki 

sanitarne poprzez lokalne przepompownie ścieków i dalej rurociągami tłocznymi do systemu 

kanalizacji grawitacyjnej miasta. Obecnie funkcjonują przepompownie przy ul. Botanicznej 

(2 szt.), Kąpielowej, Zbożowej, Konwaliowej, Anny Jagiellonki i na os. „Raculka II”. W fazie 

projektowej znajdują się kolejne przepompownie. 

Stan techniczny istniejącej sieci kanalizacyjnej jest zróżnicowany i w dużej mierze zależy od 

wieku oraz materiału, z jakiego wykonane są rury. Dzięki inspekcji prowadzonej kamerą TV 

służby eksploatacyjne Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stwierdziły zły 

stan techniczny również stosunkowo nowych kanałów. 
 

Tabela 29. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra 
Materiał [%] 

Żeliwo 1,0 

Stal - 

Beton 30,5 

Cement (kamionka) 48 

PCV 17,0 

PE 3,0 

Żywice poliestrowe 0,5 
 

Najstarsze kanały, w tym zbiorcze, wykonane zostały z rur betonowych i żelbetowych 

kołowych ( większe średnice o przekroju jajowym ) oraz kamionkowych. Lata 60-te i 70-te to 

okres stosowania rur kamionkowych oraz „wipro”, niestety często o wątpliwej jakości. 
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W latach 80-tych i 90-tych powszechnie stosowanym materiałem było PVC. Obecnie 

ponownie preferuje się stosowanie materiałów tradycyjnych przyjaznych, ekologii np. 

kamionka jak również żywice poliestrowe, PE - HD. 
Tabela 30. Szacunkowe okresy eksploatacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra 

Okres eksploatacji [%] 
do 5 lat 6,0  
od 6 do 10 lat 11,0  
od 11 do 20 lat 19,0  
powyżej 20 lat 64,0  

 
Rysunki 19, 20 i 21 przedstawiają ogólny stan sieci kanalizacyjnej w mieście Zielona Góra 

z podziałem na sieć istniejącą i projektowaną, rodzaj sieci (ogólnospławna, sanitarna) oraz 

sposób przepływu ścieków (grawitacyjna, tłoczna). 
 

 

Rys 19. Sieć kanalizacyjna (projektowana i istniejąca) na terenie miasta Zielona Góra 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 
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Rys 20. Rodzaj sieci kanalizacyjnej (ogólnospławna, sanitarna) na terenie miasta Zielona Góra 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 
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Rys 21. Rodzaj przesyłu ścieków w sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 

 

 

3.4.5.2. Jakość ścieków komunalnych 

Jakość ścieków komunalnych odprowadzanych z terenu miasta Zielona Góra jest 

systematycznie badana. Ponadto przeprowadzana jest kontrola gospodarki wodno-ściekowej 

w zakładach prowadzących działalność gospodarczą.  

Ścieki miejskie obecnie prowadzone kolektorami nie zawierają zanieczyszczeń w stężeniach 

zagrażających prawidłowej pracy miejskiej oczyszczalni ścieków. 
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3.4.5.3. Jakość ścieków przemysłowych 

Ścieki przemysłowe ze zdecydowanej większości zakładów odprowadzane są w stanie 

surowym (bez podczyszczenia). 

Wprowadzane są one do kanalizacji nierównomiernie (zrzuty nieregularne). Stężenia 

zanieczyszczeń podlegają znacznym wahaniom w czasie. Likwidacja szeregu zakładów 

przemysłowych w Zielonej Górze spowodowała zmniejszenie niektórych ładunków 

zanieczyszczeń. 

Ścieki przemysłowe w przeważającej ilości przeprowadzonych kontroli przy normalnym (nie 

awaryjnym) cyklu pracy, odpowiadają warunkom wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. 
 

Tabela 31. Jakość ścieków przemysłowych 
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3.4.6. Oczyszczanie ścieków 

Oczyszczalnia ścieków „Łącza” – centralna oczyszczalnia ścieków dla Zielonej Góry jest 

zlokalizowana ok. 7 km na północ od miasta i na zachód od pobliskiej wsi Łężyca. 

Oczyszczalnia o przepustowości Qśr = 51 225 m3/dobę została zaprojektowana dla 195 000 

RLM w układzie mechaniczno-biologicznego oczyszczania z biologiczną defosfatacją, 

symultaniczną denitryfikacją, nitryfikacją oraz chemicznym strącaniem pozostałego fosforu. 

Obecnie oczyszczalnia pracuje dla 215 000 RLM i osiąga maksymalną przepustowość 

Q = 33 000 m3/dobę. Oczyszczalnia w bieżącym stanie została zmodernizowana i oddana do 

eksploatacji w 1998 roku. Pozwolenie wodno-prawne ważne jest do 2008 roku, jednak Zarząd 

oczyszczalni planuje do 2005 roku uzyskać Pozwolenie Zintegrowane. 
 

 
Rys 22. Ogólny widok oczyszczalni ścieków „Łącza“ w Łężycy (Centralna Oczyszczalnia Ścieków 

dla Zielonej Góry) 
Źródło: Materiały własne oczyszczalni ścieków Łącza w Zielonej Górze 

 

 

Technologia 

Proces oczyszczania ścieków rozpoczyna się na dwóch mechanicznie oczyszczanych kratach 

o prześwicie 50 mm. Z komory krat ścieki dopływają do przepompowni głównej, skąd 

tłoczone są na instalację sit szczelinowych o prześwicie 2,5 mm. Ścieki oczyszczone na sitach 

dopływają do dwóch podwójnych, podłużnych piaskowników przedmuchiwanych. 

Oczyszczone mechanicznie ścieki dopływają z piaskowników do komory biologicznej 

defosfatacji.  
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Proces oczyszczania osadem czynnym prowadzony jest w komorach obiegowych 

z symultaniczną denitryfikacją i nitryfikacją oraz chemicznym strącaniem pozostałego 

fosforu. Do napowietrzania ścieków i wymuszania ruchu cyrkulacyjnego w komorach 

zastosowano wirniki powierzchniowe o osi poziomej. Wirniki są automatycznie włączane i 

wyłączane w sposób dostosowujący układ do zmiennej ilości i składu dopływających 

ścieków. Wirniki zamontowane są w specjalnych obudowach zapobiegających emisji aerozoli 

i ograniczających hałas. 

Po komorach osadu czynnego oczyszczone biologicznie ścieki przepływają do sześciu 

osadników wtórnych radialnych pracujących równolegle. W osadnikach następuje 

sedymentacja osadu czynnego i klarowanie ścieków oczyszczonych, które odpływają stąd do 

odbiornika. 

Osad z osadników wstępnych częściowo jest recyrkulowany do biologicznego stopnia 

oczyszczania, a reszta jako osad nadmierny kierowana jest do zagęszczaczy grawitacyjnych. 

Zagęszczony osad poddawany jest odpowiedniemu kondycjonowaniu a następnie jest 

odwadniany na prasie komorowej. Odwodniony osad jest wywożony do kompostowni w 

Raculi. 

 

Sterowanie pracą oczyszczalni jest w pełni zautomatyzowane.  

 
Kanał doprowadzający ścieki 

Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni kanałem otwartym, wyposażonym w budowle 

spiętrzające, tworzące 5 zbiorników retencyjnych o pojemności łącznej 84 000 m3. Kanał 

odpływowy kończy przelewowa komora separacyjna gdzie nadmiar ścieków deszczowych 

odprowadzany jest obejściem technologicznym oczyszczalni do odbiornika. 

 
Ilości oczyszczonych ścieków w poszczególnych latach: 
1999r - 11 998 435   m3 

2000r.- 11 663 954   m3 

2001r.- 11 058 763   m3 

2002r.- 11 593 116 m3 

2003r. -  7 568 631 m3 za III kwartały 
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Parametry technologiczne pracy oczyszczalni 

 
Tabela 32. Porównanie wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych w latach 

2000-2003 

Ścieki surowe Ścieki oczyszczone 
Wskaźnik Jednostki 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Wartości 
graniczne wg 
Pozwolenia 

wodno-
prawnego 

BZT5 mg O2/m3 377 404 402 412 6,6 6,2 6,3 6,6 15 

ChZT mg O2/m3 685 760 806 874 21 26 23 32,0 110 

Zawiesina mg/m3 386 485 454 427 8 8 6 7 20 

Azot amonowy mg NNH4 /m3 29 33 30 35 1,2 1,3 0,5 2,4 6 

Azot ogólny mg Nog./m3 49 54 54 58 14,3 14,5 11,8 9,3 30 

Fosfor ogólny mg Pog./m3 8 8 8 9 0,3 0,4 0,4 0,4 1,5 
Źródło: Materiały przekazane przez Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Łężycy  

 

 

 

 

 

 

Rys 23. Porównanie wskaźników zanieczyszczeń BZT5 w ściekach surowych i oczyszczonych  

w latach 2000-2003 
Źródło: Materiały przekazane przez Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Łężycy  
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Rys 24. Porównanie wskaźników zanieczyszczeń ChZT w ściekach surowych i oczyszczonych  

w latach 2000-2003 
Źródło: Materiały przekazane przez Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Łężycy  

 

 

 

 

 

 

Rys 25. Porównanie wskaźników zanieczyszczeń dla zawiesiny ogólnej w ściekach surowych  

i oczyszczonych w latach 2000-2003 
Źródło: Materiały przekazane przez Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Łężycy  
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Rys 26. Porównanie wskaźników zanieczyszczeń dla fosforu ogólnego w ściekach surowych  

i oczyszczonych w latach 2000-2003 
Źródło: Materiały przekazane przez Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Łężycy  

 

 

 

 

 

Rys 27. Porównanie wskaźników zanieczyszczeń dla azotu ogólnego w ściekach surowych  

i oczyszczonych w latach 2000-2003 
Źródło: Materiały przekazane przez Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Łężycy  
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Inwestycje 

W najbliższych latach 2004-2006 planuje się rozbudowę części mechanicznej oczyszczalni 

polegającą na budowie osadnika wtórnego z nitką do przeróbki osadu. Rozwiązana ma zostać 

również kompleksowo gospodarka osadowa poprzez budowę w pierwszej kolejności suszarni 

osadu (rok 2004), a następnie spalarni osadu (rok 2005). Wszystkie te inwestycje mają być 

współfinansowane z funduszy unijnych (Fundusz Spójności, Phare). 

Budowę suszarni i spalarni osadów ściekowych zaplanowano dwuetapowo. W I etapie 

przewiduje się realizację i uruchomienie kompletnej instalacji suszenia osadów wraz 

z niezbędną infrastrukturą. Po uruchomieniu instalacji, przewiduje się, że przepustowość 

oczyszczalni ścieków będzie zbliżona do obecnej i wynosić będzie około 31 000 m3/d,  

a w wyniku procesów technologicznych powstawać będzie ok. 50 Mg/d osadów 

odwodnionych do poziomu 28% s.m. Po kilku latach od uruchomienia projektowanego 

układu przepustowość oczyszczalni powinna zwiększyć się do poziomu około 35 000 m3/d, 

co w efekcie spowoduje osiągnięcie przez suszarnię przepustowości docelowej tj. 54 Mg/d 

osadu odwodnionego a ilość osadów osuszonych wyniesie około 16,7 Mg/d. 

Etap II powinien zostać zrealizowany w krótkim czasie po zakończeniu etapu I. W ramach 

tego zadania realizowana będzie rozbudowa instalacji suszenia o moduł do spalania osadu 

osuszonego. Po uruchomieniu dodatkowych elementów instalacji możliwe będzie osiągnięcie 

docelowej redukcji ilości osadów odwodnionych a także zmniejszenie kosztów 

funkcjonowania układu. Przewiduje się, że ilość odpadów technologicznych w formie 

popiołów wyniesie około 6,3 Mg/d. 

 

Opis ogólny instalacji projektowanej instalacji suszenia osadów – Etap I 

Projektowana instalacja do suszenia osadów oparta jest na suszeniu pośrednim; tzn., że ciepło 

przekazywane jest ze źródła ciepła do procesu suszenia osadu poprzez wymienniki ciepła. 

Powietrze suszące jest recyrkulowane; tzn., że wilgotne powietrze suszące najpierw wchodzi 

do skraplacza, w którym woda z procesu suszenia osadu jest kondensowana. Następnie, suche 

powietrze suszące zawracane jest do suszarki, gdzie obieg się powtarza. Dzięki temu 

powietrze suszące nie wydostaje się do otoczenia. 

Projektowana instalacja oparta jest na niskotemperaturowym procesie suszenia. Wilgotny osad 

przebywa w maksymalnej temperaturze 1800C i ta temperatura obniżana jest stopniowo do ok. 

70°C, wraz ze wzrostem suchej masy w osadzie. Dzięki temu osad nie jest przypalany, gdyż 

przebywa on w temperaturze ponad 1000C jedynie w początkowej fazie, gdy jego wilgotność jest 

duża. Gdy zawartość wilgoci w osadzie spada poniżej 50% s.m., przebywa on w temperaturze 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
124 

poniżej 1000C. Osad ze zbiornika magazynowego w czasie podawania do suszarki jest 

podgrzewany do około 400C za pomocą nadmiernego ciepła z kondensatora. Przed podaniem do 

suszarki osad jest rozdzielany na wiele strumieni i rozprowadzany poprzez oddzielne przewody 

do szeregu dysz wtryskujących o średnicy 8-10 mm, układających osad w trzech poziomach, 

jeden na drugi. Osad formowany jest w postaci pasków na przenośniku taśmowym ze stali 

nierdzewnej, w celu uzyskania bardzo dużej i równomiernej powierzchni osadu. Proces suszenia 

osadu może być porównany z wymianą ciepła w kotle. Suszenie osadu następuje na dwóch 

stalowych taśmach, ustawionych jedna po drugiej. Na pierwszej taśmie osad przebywa około 15 

minut, a na drugiej około 45 minut Ciepło do suszenia podawane jest za pomocą trzech 

wymienników ciepła. Powietrze suszące pracuje w obiegu zamkniętym, a cały proces odbywa 

się przy lekkim podciśnieniu, co zabezpiecza przed przedostaniem się zapachów do środowiska. 

Odparowana woda zostaje skondensowana w skraplaczu. Do jej ochłodzenia służą ścieki 

oczyszczone doprowadzone z wylotu oczyszczalni. Kondensat wraz z wodą chłodzącą o 

temperaturze około 500C jest zawracany na oczyszczalnię, co w zimie pozytywnie wpływa na 

efekt oczyszczania. Po wysuszeniu osad zawiera 90% s.m., a przebywanie w temperaturze ponad 

700C przez okres dłuższy niż 60 minut, czyni go bezpiecznym pod względem sanitarnym Po 

przejściu przez taśmy osad zabierany jest za pomocą transportera ślimakowego i przekazywany 

(w opcji istnieje możliwość workowania) do kontenera magazynowego skąd może być 

wywożony na zewnątrz. Cała instalacja suszenia osadów wewnątrz utrzymywana jest przy 

małym podciśnieniu, aby zapobiec wydostawaniu się powietrza do otoczenia. Osad z budynku 

pras podawany będzie do zbiorników buforowych poprzez pompę ślimakową (w projekcie 

należałoby rozważyć zalety i wady załadunku osadu poprzez przenośnik ślimakowy), która 

zlokalizowana zostanie w wannie na silosy w budynku suszenia osadów. Lej załadowczy pompy 

zasilany będzie, poprzez system istniejących przenośników, zamontowanych na końcu węzła 

prasy komorowej. Powyższe rozwiązanie załadunku osadu wymaga wykonania, w ścianie 

budynku instalacji suszenia osadów, roboczego otworu wyposażonego w ruchomą „żaluzję”. 

 
Instalacja do suszenia osadu składać się będzie z następujących głównych elementów:  

- zbiorniki magazynowe (silosy) osadu odwodnionego, 

- suszarka, 

- skraplacz, 

- kotłownia technologiczna, 

- komin, 

- kompletne opomiarowanie, orurowanie i uzbrojenie w armaturę oraz AKPiA. 
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Suszarka składa się z izolowanej komory, w której znajdują się główne elementy, takie jak: 

- urządzenia rozprowadzające osad, 

- stalowa taśma, 

- wentylatory, 

- wymienniki ciepła do transferu ciepła z ogrzewacza do powietrza suszącego. 

 

Parametry procesu suszenia osadów przepustowość obecna 
Założenia dla osadu odwodnionego: 

Ilość osadu mechanicznie odwodnionego:  50Mg/d, 18 250Mg/rok, 

Zawartość suchej masy: 28%, 

Sucha masa: 14Mg/d, 5 110Mg/rok,. 

 
Zakładane parametry osadu wysuszonego: 
Zawartość suchej masy:  90 %, 

Ilość wysuszonego osadu:  15,6Mg/d, 5 694Mg/rok, 

Wydajność instalacji (osadu odwodnionego):  3,5Mg/h, 

Czas pracy: 15h/d,5 214h/rok,  

 
Parametry procesu suszenia osadów (przepustowość docelowa) 
Założenia dla osadu odwodnionego: 

Ilość osadu mechanicznie odwodnionego:    54Mg/d, 19 710Mg/rok, 

Zawartość suchej masy: 28%, 

Sucha masa: 15Mg/d, 5 475Mg/rok, 

 
Zakładane parametry osadu wysuszonego: 
Zawartość suchej masy:     90%, 

Ilość wysuszonego osadu:     7Mg/d,      6 096Mg/rok, 

Wydajność instalacji (osad odwodniony do 25% s.m.):       3,5Mg/h, 

Czas pracy instalacji:     5 631h/rok,        16h/d, 

Zużycie wody technologicznej (przy temperaturze 100C):  40,0 m3/h, 

Odpływ z kondensatora (przy temperaturze600C):    45,0m3/h, 

Moc zainstalowana:    170kW, 

Zużycie energii elektrycznej (170 kW x 5 631 h/rok):         957 270kWh,/rok, 

Moc cieplna pozyskiwana z paliwa:   1 500kW, 

Zużycie paliwa (1 500 kW x 5 631 h/rok):   46 500 kWh/rok. 
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Docelowo możliwe będzie wprowadzenie spalania osadu, wówczas ilość popiołu do wywozu 

wyniesie około 6,3 Mg/d. 

 

Opis ogólny projektowanej instalacji spalania osadów – Etap II 

Osuszanie osadów ściekowych jest bardzo efektywną metodą zmniejszania ich ilości. 

Kolejnym etapem na drodze do jej zminimalizowania powinno będzie spalanie osadów 

osuszonych. Proces ten charakteryzuje się bardzo korzystnymi parametrami 

technologicznymi. Spalanie osuszonych osadów pozwala na „odzyskanie” energii zużytej 

w procesie osuszania. Przeciętnie osady ściekowe charakteryzują się wartością opałową rzędu 

10 do 12 MJ/kg. Jest to wprawdzie wartość czterokrotnie niższa od kaloryczności oleju 

opałowego, jednakże wystarczająca, żeby użytkować produkt suszenia jako opał.  

Proponuje się docelową rozbudowę instalacji suszenia osadów o układ ich spalania.  

Ze względów ekonomicznych (niższe koszty eksploatacji), a także w celu podwyższenia 

efektu ekologicznego (znaczące zmniejszenie ilości odpadów do składowania) zaleca się jak 

najszybszą realizację II etapu inwestycji.  

 

Opis ogólny instalacji 

Z technicznego punktu widzenia modernizacja budynku suszenia osadów dla celów suszenia 

i spalania osadów inwestycja polegała będzie głównie na: 

• demontażu kotła olejowego pełniącego funkcję jedynego źródła ciepła w instalacji 

suszenia osadów, 

• montażu kotła dwufunkcyjnego, dostosowanego do opalania osuszonym osadem 

i paliwem uzupełniającym w postaci oleju opałowego, 

• montażu zblokowanej instalacji oczyszczania spalin. 

 
Prace te nie będą pociągały za sobą konieczności wykonywania robót budowlanych lub 

związanych ze zmianami sposobu zagospodarowania terenu wokół budynku. 

Modernizacja obiektu w ramach II etapu realizacji inwestycji, będzie poprzedzona 

wykonaniem szczegółowego projektu instalacji spalania i podlegać będzie procedurze Oceny 

Oddziaływania na Środowisko. 

Podstawowym efektem realizacji etapu II będzie ograniczenie ilości masy odpadów w postaci 

unieszkodliwionych osadów ściekowych do złożenia na składowisku odpadów, z 16,7 Mg/d 

(suszenie) do około 6,3 Mg/d (popiół ze spalania osadów).  
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Efektowi temu towarzyszyć będą pozytywne skutki ekonomiczne w postaci: 

- zmniejszenia kosztów transportu osadów na składowisko odpadów, 

- zmniejszenie kosztów złożenia odpadu w misie składowiska, 

- obniżenie bieżących kosztów eksploatacji instalacji – duże ilości oleju opałowego 

używanego do pozyskiwania ciepła w suszarni zostaną zastąpione niemal całkowicie 

osadem osuszonym. 

Wdrożenie II etapu będzie stosunkowo kosztowne i spowoduje istotny wzrost kosztów 

amortyzacji maszyn i urządzeń. Ponadto wymagać będzie utrzymywania przez użytkownika 

wysokiego reżimu kontroli pracy instalacji w celu uniknięcia ponadnormatywnej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. Jednakże korzyści wynikające z realizacji etapu II inwestycji są 

niepodważalne. 

 

Realizacja etapu II inwestycji – spalanie osadu 

Przedsięwzięcie umożliwi docelowo wprowadzenie spalania osadu jako ostatecznej metody 

jego unieszkodliwiania, a wówczas ilość popiołu do wywozu wyniesie jedynie około 6,3 

Mg/d, tj. około 2 300 Mg/rok. Oznacza to, że produkcja odpadów (pochodzenia osadowego) 

do wywozu spadnie do poziomu poniżej 12 %, produkowanych bez zrealizowania inwestycji. 

Uwodnienie świeżych popiołów jest pomijalnie małe, a ich stan sanitarny nie budzi żadnych 

wątpliwości. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej instalacji oczyszczania spalin, osiągnięcie 

zamierzonego efektu ekologicznego nie będzie się wiązać ze wzrostem innych emisji. 

 

3.4.6.1. Odbiorniki ścieków z Zielonej Góry 

Zimna Woda (Zimny Potok) wypływa u podnóża Wału Zielonogórskiego koło Przytoku na 

wysokości ok. 120 m n.p.m. Stanowi ona bezpośredni dopływ Odry. Zlewnia Zimnej Wody 

(poza Gęśnikiem zwanym też Moczydłem, który odwadnia środkową część Wału 

Zielonogórskiego) leży w dolinie Odry. Cechują ją gęsta, skomplikowana sieć wodna 

i miejscami niewyraźne – biegnące przez podmokłe łąki – działy wodne. Powierzchnia 

całkowitej zlewni Zimnej Wody wynosi 361,5 km2, a jej długość ok. 52 km. 

 

Zmiany jakości wód Złotej Łączy i Zimnej Wody 

Złota Łącza przez lata stanowiła odbiornik nie oczyszczonych ścieków z Zielonej Góry 

i dodatkowo z Czerwieńska. Jeszcze w latach 90-tych na całej swej długości praktycznie była 

ona otwartym kanałem ściekowym, stanowiąc prawdziwe utrapienie mieszkańców 
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okolicznych miejscowości. Ponadto ścieki płynące Złotą Łączą, dopływając do Zimnej Wody 

powodowały całkowitą degradację wód, również tej rzeki – na odcinku poniżej ujścia Złotej 

Łączy, aż do jej ujścia do Odry. 

Pod koniec 1998 roku oddano do eksploatacji nowoczesną mechaniczno-biologiczną 

oczyszczalnię ścieków dla miasta Zielonej Góry, a w 1995 roku uruchomiono również 

mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków dla Czerwieńska. 

Obecnie ścieki z Zielonej Góry odprowadzane są do rzeki Złota Łącza poniżej Przylepu, 

a powyżej dopływu ścieków z Czerwieńska. Sprawne funkcjonowanie obu oczyszczalni 

spowodowało znaczną poprawę stanu czystości wód obu odbiorników ścieków. 

Zarówno Zimna Woda, jak i Złota Łącza badane były w 1999r. przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w ramach tzw. monitoringu rzek (funkcjonującego na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym). 
 
W tabeli 33 zestawiono wyniki klasyfikacji wód Zimnej Wody i Złotej Łączy w okresie pracy 

obu oczyszczalni ścieków. 
 

Tabela 33. Klasyfikacja wód rzek Zimnej Wody i Złotej Łączy na podstawie badań wykonanych  
w 1999r. 

Lokalizacja wybranych przekrojów pomiarowo-kontrolnych  
i klasyfikacja wód pod względem charakterystycznych wskaźników 

zanieczyszczeń 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia Rzeka Zimna 

Woda (powyżej 
ujścia Łączy) 

Rzeka Złota 
Łącza (poniżej 

Przylepu a 
powyżej 

Czerwieńska  
ujścia Łączy) 

Rz. Złota Łącza przed 
ujściem do Zimnej 

Wody (poniżej dopływu 
ścieków  

z Czerwieńska  
i Zielonej Góry) 

Rzeka Zimna 
Woda (przed 

ujściem do 
Odry) 

BZT5 II I III II 
ChZTCr I II II II 
Zawiesina ogólna I I II II 
Azot amonowy I I I I 
Azot azotynowy I III n.o.n. n.o.n. 
Azot ogólny I I II II 
Fosforany II II n.o.n. II 
Fosfor ogólny III III n.o.n. III 
Saprobowość II II III III 
Miano coli II n.o.n. n.o.n. n.o.n. 
Ogółem  
Wskaźniki fizyko-
chemiczne III III n.o.n. n.o.n. 

Wskaźniki 
hydrobiologiczne II II III III 

Wskaźniki 
bakteryjne II n.o.n. n.o.n. n.o.n. 

Źródło: Opracowanie: Stan Środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku 
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Powyższe badania wskazują na poprawę jakości wód Zimnej Wody na odcinku ujściowym 

oraz Złotej Łączy - zasadniczo na całej długości - pod względem fizyko-chemicznym. 

Stwierdzono przede wszystkim znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia wód w zakresie 

zanieczyszczeń organicznych do poziomu odpowiadającego II-III klasie czystości wód 

powierzchniowych oraz obniżenie zawartości zawiesiny do poziomu I-II klasy. Na 

środkowym odcinku Łączy i ujściowym odcinku Zimnej Wody stwierdzono również spadek 

stężeń większości substancji biogennych, stanowiących wskaźniki decydujące o klasyfikacji 

wód pod względem fizyko-chemicznym. W dalszym ciągu jednak nadmiernie obciążony 

biogenami, w szczególności związkami fosforu jest ujściowy odcinek Łączy. 

3.4.7. Podsumowanie i wnioski 

Wszystkie działania wykonane do tej pory przyczyniły się do znacznej poprawy stanu jakości 

wód w rzekach Złotej Łączy i Zimnej Wody. Aby jednak nastąpiły oczekiwane efekty w 

postaci istotnej poprawy jakości, stanu sanitarnego wód oraz większej możliwości ich 

wykorzystania należy podjąć działania obejmujące całe zlewnie obu rzek. Istotną dla dalszej 

poprawy jakości wód Złotej Łączy i Zimnej Wody obok uporządkowania gospodarki 

ściekowej w Przylepie jest także skanalizowanie miejscowości w gminie Czerwieńsk. Nie bez 

znaczenia dla jakości wód Złotej Łączy pozostaje również fakt odprowadzenia do niej - za 

pośrednictwem Gęśnika - ścieków deszczowych z północno-wschodniej części Zielonej Góry.  

 

3.5.  Gospodarka odpadami 

3.5.1. Wprowadzenie 

Zagadnienia związane z problematyką gospodarki odpadami zostały bardzo szeroko 

omówione w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra” i niniejszym 

dokumencie zostaną wykorzystane jedynie fragmenty wspomnianego Planu. 

3.5.2. System gospodarki odpadami komunalnymi w Zielonej 
Górze 

Gospodarkę odpadami komunalnymi realizuje się poprzez funkcje gromadzenia, transportu, 

usuwania i unieszkodliwiania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, obiektów 

infrastruktury a także odpadów z przestrzeni otwartych, odpadów o dużych gabarytach oraz 

odpadów z obiektów działalności gospodarczej o cechach odpowiadających odpadom 

komunalnym. 
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System kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Zielona Góra tworzony jest od końca 

lat osiemdziesiątych. Po zinwentaryzowaniu w 1983r. zagadnień związanych  

z gromadzeniem, transportem i deponowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych 

powstających w granicach miasta („Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Zielonej 

Góry") stworzono harmonogram realizacyjny, który stał się załącznikiem do Uchwały Rady 

Miejskiej w sprawie miejskiego programu ochrony środowiska. 

W 1994 roku została wybudowana komunalna kompostownia odpadów, której istnienie było 

konieczne z dwóch powodów, po pierwsze ze względu na małą powierzchnię 

eksploatowanego wówczas składowiska odpadów a po drugie ze względu na brak możliwości 

zlokalizowania nowego składowiska poza granicami miasta. W efekcie realizacji tej 

inwestycji pojawiła się konieczność rozdzielenia strumienia odpadów komunalnych od 

przemysłowych, z uwagi na fakt, że za odpady powstające w wyniku działalności 

gospodarczej odpowiada ich wytwórca.  

Z inicjatywy Urzędu Miasta, szesnaście największych zakładów miejskich powołało 1989r. 

spółkę prawa handlowego działającą w latach 1989-1994 pod nazwą „Spółka Przemysłowa 

do Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów" Sp. z o.o. Głównym jej zadaniem było 

rozwiązanie problemu bezpiecznego zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych. W 1994 

roku zadanie to przejął na siebie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który 

organizuje kompleksową gospodarkę odpadami dla miasta Zielonej Góry.  

Takie rozwiązanie umożliwiło opracowanie i wprowadzenie kompleksowego  

i zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta tzw. „PREKO ZG". 

Kompleksowość polega na objęciu zakresem działania wszystkich odpadów - komunalnych, 

przemysłowych i użytkowych - powstających na terenie miasta, bez względu na miejsce ich 

powstawania. Natomiast zintegrowanie systemu, to ustalenie wielkości bilansowych, 

organizacji i technologii na poziomie gromadzenia, transportu, utylizacji i zbytu odpadów.  

 
System „PREKO ZG” porządkuje zagadnienia postępowania z odpadami zarówno 

komunalnymi, użytkowymi jak i powstającymi w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej. Rozgranicza funkcję zarządzania gminną gospodarką odpadami od funkcji 

operacyjnych związanych z realizacją poszczególnych jego części. Jest to system składający 

się z modułów, które mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji systemu, nie można jednak 

żadnego z nich pominąć. 
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Podstawowym elementem miejskiego systemu gospodarki odpadami jest jego organizacja  

i zarządzanie.  

Zarządzanie gminną gospodarką odpadami stanowi centralne ogniwo systemu. Gmina 

odpowiada za stworzenie warunków organizacyjno - technicznych ochrony środowiska przed 

odpadami jak również gospodarka odpadami jest obowiązkiem stanowiącym zadanie własne 

gminy.  

 
Do podstawowych funkcji zarządzania gospodarką odpadami w gminie należy zaliczyć : 

- programowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i użytkowymi  

z uwzględnieniem odpadów przemysłowych, 

- sterowanie polityką inwestycyjną w zakresie unieszkodliwiania i składowania 

odpadów, 

- koncesjonowanie usług komunalnych, 

- ustalenie poziomu opłat za odbiór, unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów, 

- ustalenie i nadzór nad realizacją zasad utrzymania porządku i czystości w gminie,  

- ocena jakościowa świadczonych usług komunalnych, 

- edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska przed odpadami.  

 

Systemem zarządza Prezydent Miasta, który odpowiada przed Radą Miasta za jego realizację. 

Prezydent powołuje posiadającego kwalifikacje zawodowe pełnomocnika ds. miejskiej 

gospodarki odpadami, który w jego imieniu sprawuje funkcję wykonawczą.  

Niższym poziomem systemu są wewnętrzne jego funkcje operacyjne, na które składają się: 

- gromadzenie odpadów, 

- transport, 

- utylizacja, składowanie i zagospodarowanie, 

- obsługa zaplecza warsztatowo-technicznego, 

- umowy i rozliczenia z usługobiorcami. 

 
W przypadku systemu ,,PREKO ZG” funkcje te powinien realizować jeden zakład dążący do 

objęcia obsługą od 150 tys. do 250 tys. mieszkańców.  

Warunki umożliwiające realizację zadań operacyjnych z zakresu gromadzenia, transportu  

i utylizacji odpadów komunalnych od wielu lat spełnia Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Zielonej Górze (zakład budżetowy miasta).  
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Istotną rolę odgrywają zewnętrzne operacyjne funkcje systemu. Są to zadania, których nie 

wykonuje bezpośrednio zarządzający system, ani realizator funkcji wewnętrznych, czyli 

zakład gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów. 

 
Do zadań funkcji zewnętrznych należą: 

- informacja naukowo-techniczna, 

- projektowanie elementów systemu (składowisk, kompostowni, sortowni itp.) 

- powiernictwo inwestycyjne, 

- dostawcy maszyn i urządzeń, 

- wykonawstwo budowlane, 

- rozruch mechaniczny i technologiczny maszyn i urządzeń, 

- obsługa laboratoryjna, 

- kontrola przestrzegania zasad systemu,  

- edukacja ekologiczna, 

- masmedia: radio, prasa, telewizja lokalna, 

- społeczne ruchy ekologiczne. 
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Rys 28. „PREKO-ZG" - System organizacyjno-techniczny gromadzenia i unieszkodliwiania 

odpadów  komunalnych i przemysłowych w Zielonej Górze. 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 
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Aktualnie, na terenie miasta Zielona Góra zorganizowanym systemem wywozu odpadów  

(z możliwością prowadzenia selektywnej zbiórki) objętych jest 100% gospodarstw 

domowych oraz zakładów prowadzących działalność gospodarczą. 
 
Zgodnie z „Planem ...” w roku 2002 Dział Zagospodarowania Odpadów „Racula” przyjął 

zestawione w poniższej tabeli ilości i rodzaje odpadów.  

Tabela 34. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów przyjętych w 2002 roku w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów „Racula”, łącznie z odpadami przyjętymi do Punktu 
Czasowego Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych 

L.p. Kod odpadów Rodzaj odpadów Ilości w Mg 

1. 01 04 99 Inne nie wymienione odpady 0,18 

2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 1,37 

3. 02 01 06 Odchody zwierzęce 59,44 

4. 02 01 99 Inne nie wymienione odpady 12,56 

5. 02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 66,71 

6. 02 06 99 Inne nie wymienione odpady 1,17 

7. 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 76,25 

8. 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 
wymienione w 03 01 04 14,61 

9. 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 9,85 

10. 04 01 99 Inne nie wymienione odpady 3,07 

11. 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 4,21 

12. 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 106,25 

13. 07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w  
07 02 11 o W = 85% 3,66 

14. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 4,34 

15. 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 0,35 

16. 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z 
kotłów wymienionych w 10 01 04) 54,42 

17. 10 01 99 Inne nie wymienione odpady 1,51 

18. 11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09  
o W = 85% 0,38 

19. 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 6,69 

20. 12 01 13 Odpady spawalnicze 86,67 

21. 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 14,58 

22. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 521,14 

23. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 319,12 

24. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 19,26 
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L.p. Kod odpadów Rodzaj odpadów Ilości w Mg 

25. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 32,93 

26. 15 01 07 Opakowania ze szkła 421,75 

27. 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 95,42 

28. 16 01 03 Zużyte opony 13,52 

29. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 9,61 

30. 16 01 20 Szkło 0,53 

31. 16 01 22 Inne nie wymienione elementy 7,47 

32. 16 01 99 Inne nie wymienione elementy 0,62 

33. 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 1,93 

34. 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 1,68 

35. 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 49,14 

36. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 1,38 

37. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 9 841,13 

38. 17 01 02 Gruz ceglany 281,29 

39. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 11,03 

40. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 4 840,68 

41. 17 01 82 Inne nie wymienione odpady 2,20 

42. 17 01 99 Inne nie wymienione odpady 0,42 

43. 17 02 01 Drewno 16,86 

44. 17 02 02 Szkło 17,43 

45. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 3,96 

46. 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 43,20 

47. 17 03 80 Odpadowa papa 149,63 

48. 17 04 02 Aluminium (puszki ) 3,66 

49. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,30 

50. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 2 219,28 

51. 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05  2 142,66 

52. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 2,14 

53. 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 3,47 

54. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 0,77 

55. 19 01 99 Inne nie wymienione odpady 7,28 

56. 19 08 01 Skratki 558,40 

57. 19 08 02 Zawartość piaskowników 819,15 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
136 

L.p. Kod odpadów Rodzaj odpadów Ilości w Mg 

58. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 8 947,30 

59. 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające 
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 398,51 

60. 19 08 99 Inne nie wymienione odpady 9,49 

61. 20 01 01 Papier i tektura 1 196,06 

62. 20 01 02 Szkło 9,62 

63. 20 01 11 Tekstylia 17,24 

64. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 15,87 

65. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 8,45 

66. 20 01 40 Metale (złom) 259,58 

67. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 766,31 

68. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 844,75 

69. 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 1 269,27 

70. 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne  38 939,84 

71. 20 03 02 Odpady z targowisk 337,62 

72. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1 277,60 

73. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 865,24 

 SUMA 78 151,46 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 

 

 

W tabeli 35 podano strukturę zagospodarowania odpadów przyjętych do Zakładu „Racula”  

w 2002 roku. 
Tabela 35. Ilości odpadów zagospodarowanych w 2002 roku w Zakładzie „Racula” 

L.p. Rodzaj odpadów Stan na 2002 rok w Mg 
1. Ilość odpadów ogółem przyjętych przez DZO „Racula” 78 151,0 
2. Ilość nie segregowanych odpadów komunalnych przyjętych przez DZO „Racula” 38 939,0 
3. Ilość odpadów poddanych kompostowaniu 16 845,0 
4. Ilość odpadów zebranych selektywnie 3 936,0 
5. Ilość odpadów niebezpiecznych przyjętych do magazynu 17,1 
5. Ilość odpadów zdeponowanych na składowisku „Racula” ogółem 67 532,0 

6. Ilość nie segregowanych odpadów komunalnych zdeponowanych 
na składowisku (kod 20 03 01) 23 154,0 

7. Ilość odpadów z działalności gospodarczej zdeponowanych na składowisku 
(grupy 1–18) 35 468,0 

8. Ilość odpadów komunalnych z działalności gospodarczej zdeponowanych na 
składowisku odpadów (grupy 19 – 20 bez kodu 20 03 01) 8 910,0 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 
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Rys 29. Udział procentowy odpadów przyjętych w Zakładzie „Racula” w 2002 roku ze względu  

na sposób postępowania z nimi 

 

3.5.3. Odpady składowane 

Składowisko odpadów jest końcowym elementem systemu gospodarki odpadami. Służy 

składowaniu odpadów przekompostowanych, czyli poddanych biologicznemu przekształceniu 

oraz odpadów nierozkładalnych lub słabo rozkładalnych. 

Składowisko odpadów dla miasta Zielona Góra położone jest po prawej stronie drogi 

z Zielonej Góry do Raculi, w obrębie wyeksploatowanej odkrywki glin nieczynnej cegielni 

Racula. Teren obejmujący powierzchnię 23,48 ha, położony jest na granicy miasta i gminy 

Zielona Góra, ok. 4 km w kierunku południowo-wschodnim od centrum miasta. Teren jest 

własnością gminy Zielona Góra o statusie miejskim.  

 
Teren składowiska graniczy od strony zachodniej z lasem iglastym, od południowej  

z ogródkami działkowymi, nieużytkami trawiastymi zakrzaczonymi i z pojedynczymi 

drzewami, a także z terenem który nie jest jeszcze zagospodarowany.  
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Po południowo-wschodniej stronie, w rejonie przewidywanym pod rozbudowę składowiska, 

przebiega droga polna, a obok niej występują nieużytki po dawnych ogródkach działkowych. 

Od strony wschodniej, teren składowisk graniczy, z lasem iglastym, zaś od północy  

z zabudową przemysłową. 

Najbliższe zabudowania gospodarcze i posesje mieszkalne występują w odległości ok. 1 km 

od projektowanego składowiska (wieś Racula, dzielnica Zielonej Góry Jędrzychów). 

 

Składowisko eksploatowane jest od 1960 roku i obecnie zajmuje powierzchnię 19,20 ha. 

Obiekt należy do grupy składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne a głównym 

rodzajem składowanych odpadów są odpady obojętne powstałe po przekompostowaniu oraz 

urobek ziemny i gruz budowlany. Materiał ten służy do przesypywania składowiska.  

Parametry składowiska (stan na dzień 1.01.2003r.): 

- pojemność całkowita składowiska „Racula” wynosi około 3 000 000 m3, 

- dyspozycyjna pojemność składowiska wynosi 916 000 m3, 

- złożono na składowisku 1 875 600 Mg odpadów, 

- do zdeponowania pozostało około 800 000 Mg odpadów, 

- pojemność wysypiska została wykorzystana w 69%, 

- przy obecnym poziomie wykorzystania odpadów zapewnione jest funkcjonowanie 

wysypiska przez  okres około 11 lat. 

 

Składowisko odpadów składa się z trzech pól składowych A, B, C. Na polach wydzielono 

sektory, służące odrębnemu składowaniu poszczególnych grup odpadów.  

W lipcu 2001 roku rozpoczęto prace związane z realizacją instalacji odgazowania 

składowiska. Odgazowaniu podlegają pola składowe A i B, natomiast pole składowe 

C odgazowywane będzie w trakcie wypełniania się.  

W efekcie ograniczono emisję biogazu do ok. 520 000m3 miesięcznie, w tym metanu 

o ok. 168 000m3, co ma niewątpliwie duże znaczenie dla ochrony środowiska. 

Poza wyżej wymienionymi efektami uzyskuje się 150 kW, a docelowo przewidywane jest 

uzyskiwanie 250 kW energii elektrycznej na godzinę. Pozyskiwanie i przekształcanie biogazu 

na energię elektryczną prowadzone jest na polach składowych przez spółkę EKOENERGIA 

z Nowej Soli. 

Składowisko jest monitorowane poprzez sieć otworów obserwacyjnych. W połączeniu  

z piezometrami oraz studniami głębinowymi zapewnia pełny monitoring wód podziemnych 

w całym otoczeniu istniejącego składowiska balastu i w pewnej odległości od niego.  
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Badania pobranych próbek wody prowadzone są w cyklu kwartalnym od 1996 roku. Wyniki 

przekazywane są do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 

 
W tabeli 36 podano ilości i rodzaje odpadów przyjętych do zdeponowania na składowisku  

w Zakładzie „Racula”. 
Tabela 36. Zestawienie ilości odpadów przyjętych do zdeponowania na składowisku Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów „Racula” w 2002 roku 
L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilości w Mg 
1.  01 04 99 Inne nie wymienione odpady 0,18 
2.  02 01 06 Odchody zwierzęce 27,26 
3.  02 01 99 Inne nie wymienione odpady 10,03 
4.  02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 66,71 
5.  02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 55,00 

6.  03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 
wymienione w 03 01 04 9,89 

7.  04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 9,85 
8.  04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 4,21 
9.  04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 106,25 
10.  07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 3,62 

11.  10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z 
kotłów wymienionych w 10 01 04) 54,42 

12.  10 01 99 Inne nie wymienione odpady 1,51 
13.  12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 6,69 
14.  12 01 13 Odpady spawalnicze 86,67 
15.  12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 14,58 
16.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,80 
17.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15,36 
18.  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 23,70 

19.  15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 95,42 

20.  16 01 19 Tworzywa sztuczne 7,29 
21.  16 01 22 Inne nie wymienione elementy 5,53 
22.  16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 1,68 
23.  16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 19,21 
24.  16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 1,38 
25.  17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 9 841,13 
26.  17 01 02 Gruz ceglany 281,29 
27.  17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 11,03 

28.  17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 4 840,68 

29.  17 01 82 Inne nie wymienione odpady 2,20 
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L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilości w Mg 
30.  17 01 99 Inne nie wymienione odpady 0,42 
31.  17 02 01 Drewno 13,57 
32.  17 02 02 Szkło 17,43 
33.  17 02 03 Tworzywa sztuczne 3,96 
34.  17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 43,22 
35.  17 03 80 Odpadowa papa 149,63 
36.  17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,30 
37.  17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 2 219,28 
38.  17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05  2 142,66 
39.  17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 2,14 

40.  17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w  
17 08 01 3,47 

41.  17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 19 09 03 0,77 

42.  19 01 99 Inne nie wymienione odpady 7,28 
43.  19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 8 351,16 
44.  19 08 01 Skratki 558,40 
45.  19 08 02 Zawartość piaskowników 819,15 
46.  19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 8 947,30 
47.  19 08 99 Inne nie wymienione odpady 8,62 
48.  19 12 01 Papier i tektura 113,64 
49.  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 132,72 
50.  19 12 05 Szkło 216,21 

51.  19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 559,18 

52.  20 01 02 Szkło 4,82 
53.  20 01 11 Tekstylia 8,59 
54.  20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 4,18 
55.  20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 844,75 
56.  20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 1 269,27 
57.  20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne  23 153,51 
58.  20 03 02 Odpady z targowisk 337,62 
59.  20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1 277,60 
60.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 715,68 
 SUMA 67 532,1 
Uwaga: Podana ilość odpadów przyjęta na składowisko zawiera balast z kompostowni i sortowni 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 
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3.5.4. Odpady kompostowane 

Odpady przeznaczone do kompostowania w początkowej fazie trafiają do kompostowni, 

w celu ustabilizowania. Odcieki oraz odpady ustabilizowane z kompostowni przekazywane są 

na składowisko odpadów, natomiast pozostała część kompostu kierowana jest na linię 

oczyszczania kompostu. Po przesianiu, część kompostu trafia do oddzielacza 

elektromagnetycznego, gdzie odzyskiwany jest złom (surowiec wtórny), a balast powstały 

w trakcie tego procesu trafia na składowisko. Pozostały kompost z sita trafia do separatora 

szkła, gdzie jest oczyszczany z balastowego szkła. Następnie na sicie wibracyjnym kompost 

jest częściowo recyrkulowany (kompost gruby) do komór kompostowni, a reszta trafia na 

kolejne sita wibracyjne gdzie jest dzielona na trzy frakcje 13÷20 mm, 7÷13 mm i <7 mm, 

które są produktem handlowym (przechowywane w magazynie kompostu). 

 
W roku 2002 osiągnięto następujące efekty: 

- ilość odpadów komunalnych powstałych na terenie miasta - 32 631 Mg, 

- ilość odpadów komunalnych przekompostowanych  - 16 834 Mg, 

- co stanowi       - 51,6 %, 

- z tego uzyskano kompostu (1 200 + 260 gałęziówka) - 1 460 Mg, 

 
W tabeli 37 podano ilości i rodzaje odpadów przyjętych do kompostowania w Zakładzie 

„Racula”. 
Tabela 37. Zestawienie przyjętych ilości odpadów przez Komunalną Kompostownię Odpadów 

„Racula” w 2002 roku 
L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilości w Mg 
1. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 1,37 
2. 02 01 06 Odchody zwierzęce 32,14 
3. 02 01 99 Inne nie wymienione odpady 2,53 
4. 02 06 99 Inne nie wymienione odpady 1,17 
5. 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 21,25 
6. 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione  w 03 01 04  4,72 

7. 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 29,93 
8. 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 392,62 

9. 19 08 99 Inne nie wymienione odpady 0,87 
10. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 570,47 
11. 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne  15 786,33 
 SUMA 16 843,40 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 
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3.5.5. Odpady zbierane selektywnie 

Na terenie miasta Zielona Góra prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych u 

źródła. Dla wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów użytkowych 

rozstawiono do końca 2001 roku na terenie miasta 1749 różnokolorowych pojemników  

o pojemności 1,1 m na makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, tekstylia, a ponadto kontenery 

na odpady wielkogabarytowe oraz pojemniczki i worki na odpady niebezpieczne jak baterie  

i lekarstwa.  

W grudniu 2000r. wybudowano Stację Sortowania Odpadów Użytkowych, Stację 

Przeładunkową i Magazyn Odpadów Niebezpiecznych. Zasadniczą funkcją Stacji jest 

przyjmowanie zbieranych selektywnie (u źródła) surowców wtórnych, a następnie 

wysortowywanie z nich jednorodnych surowców pozbawionych składników 

zanieczyszczających. 

Komunalna Stacja Sortowania Odpadów Użytkowych jest obiektem dopełniającym system 

gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Zielonej Górze. Stacja przejęła 

funkcję skupu i przygotowania surowców wtórnych, pełnioną przez Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych. 

W wyniku działalności Stacji osiągane są następujące efekty:  

- podwojenie odzysku odpadów surowcowych, 

- przetworzenie selektywnie zbieranych odpadów użytkowych w jednorodne surowce 

o większej wartości rynkowej, 

- zmniejszenie strumienia odpadów usuwanych na składowisko,  

- poprawienie jakości odpadów kierowanych do kompostowni, 

- stworzenie podstaw nowoczesnego systemu gospodarki odpadami przydatnymi do 

wykorzystania. 

 

Stacja przyjmuje do sortowania zbierane selektywnie odpady: makulaturę, tworzywa 

sztuczne, szkło w postaci butelek i stłuczki szklanej, odpady drewniane w postaci mebli 

i części odpadów budowlanych, palet z wyłączeniem trocin, odpady gumowe - głównie opony 

i dętki, tekstylia (z wyłączeniem czyściwa). Sortowaniu (na linii sortowniczej) poddaje się 

również odpady suche zbierane w przezroczystych w workach. 
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Tabela 38. Ilości odpadów zbieranych selektywnie w ciągu roku i poziom odzysku 
Ilości odpadów zbieranych 
selektywnie w ciągu roku  

w Mg 

Odzysk w 2002 roku 
w % Odpady użytkowe 

zbierane 
selektywnie  

ogółem 
z tego  

w pojemnikach 
selektywnych 

ogółem 
z tego  

w pojemnikach 
selektywnych 

Ilości odpadów 
sprzedanych 
w 2002 roku 

makulatura  1 724 664 44,0 16,7 1 366 

tworzywa sztuczne 330 280 7,7 6,5 182 

szkło 426 415 23,6 21,2 95 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 

 

 
W tabeli 39 podano ilości i rodzaje odpadów użytkowych zbieranych selektywnie na terenie 

miasta, które zostały przyjęte przez Zakład „Racula”. 
Tabela 39. Zestawienie ilości odpadów użytkowych przyjętych do Sortowni Odpadów Użytkowych 

„Racula” w 2002 roku 
L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilości w Mg 

1. 15 01 01 
15 01 05 
15 01 06 
20 01 01 

Papier i tektura 

1 724,16 

2. 07 02 13 
15 01 02 
16 01 19 
20 01 39 

Tworzywa sztuczne 

318,41 

3. 15 01 07 
20 01 02 

Szkło 426,55 

4. 20 01 40 Złom metalowy 259,58 
5. 17 04 02  Aluminium (puszki aluminiowe) 3,66 
6. 20 01 11 Tekstylia 8,65 
7. 16 01 03 Zużyte opony 13,52 
8. 17 02 01 

20 01 38 
20 03 07 
20 02 01 

Drewno 
Sortowane drewno 
Odpady wielkogabarytowe 
Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie do 
rozdrobnienia) 

1 179,05 

9. 16 01 20 Szkło samochodowe 0,33 
10. 16 01 22 Inne nie wymienione 1,94 
 SUMA 3 935,85 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 
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W poniższej tabeli podano zestawienie ilości i rodzajów odpadów użytkowych zbieranych 

selektywnie na terenie miasta w latach 1994 – 2002. 
Tabela 40. Zestawienie ilości odpadów zbieranych selektywnie przez ZGKiM w latach 1994-2002 

Ilości odpadów zbieranych selektywnie w Mg 
Rok 

Makulatura Plastik Tekstylia Szkło 

1994 23,60 10,10 6,80 89,30 

1995 17,80 41,02 8,41 41,08 

1996 29,46 92,10 4,92 55,70 

1997 99,20 76,80 7,85 88,30 

1998 105,99 81,02 4,48 77,35 

1999 102,90 102,50 6,32 170,15 

2000 180,00 117,00 13,00 227,00 

2001 1 543,02 333,03 8,27 373,07 

2002 1 724,00 330,52 8,70 424,50 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 

 

3.5.6. Odpady wielkogabarytowe 

Dwa razy w roku (w wyznaczonych dniach), na terenie całego miasta Zielona Góra 

prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, telewizory, pralki, 

lodówki, dywany itp.) sprzed posesji przy krawężnikach ulic lub obok pergoli na odpady 

bytowe. 

 

W 2002 roku wywieziono z terenu miasta do Zakładu „Racula” 3 256 Mg odpadów 

wielkogabarytowych. 
 

Tabela 41. Ilości odpadów wielkogabarytowych wywiezionych z terenu miasta do Zakładu 
„Racula” w 2002 roku 

 W ramach zbiórki wiosennej W ramach zbiórki jesiennej 

ilość kursów 78 73 

ilość odebranych 
odpadów w Mg 

222 219 

przebieg w km 1 672 1 584 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 
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3.5.7. Wraki samochodowe 

Rocznie na terenie Zielonej Góry w poszczególnych latach zarejestrowano następujące ilości 

pojazdów łącznie z naczepami i przyczepami: 
 

Tabela 42. Ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie Zielonej Góry w latach 2000-2002 
Rok Ilość pojazdów ogółem w sztukach W tym osobowe w sztukach 
2000 3 071 1 969 

2001 2 025 1 172 

2002 1 729 1 056 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zielona Góra, Zielona Góra, 2003 rok 

 

Samochody te mogą być odbierane tylko przez posiadające specjalne zezwolenie Wojewody, 

podmioty gospodarcze zajmujące się złomowaniem wyeksploatowanych pojazdów.  

Na terenie Zielonej Góry działają trzy jednostki posiadające zezwolenie na złomowanie 

wraków samochodowych. 

 

3.5.8. Osady ściekowe 

Osady ściekowe powstają w związku z cyklem technologicznym Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków w Łężycy, która świadczy usługi w zakresie oczyszczania ścieków powstających na 

terenie miasta Zielona Góra. 

 
W 2002 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów „Racula” przyjął: 

• 11 958 Mg osadów z COŚ w Łężycy,  

• 36 Mg z oczyszczania urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta.  

 
Problem zagospodarowania osadów ściekowych powstających w wyniku działania miasta nie 

jest aktualnie do końca rozwiązany. Zakład „Racula” może przyjmować osady do końca 2004 

roku, natomiast po tym terminie nie będzie posiadał możliwości ich dalszego składowania.  

W związku z tym jednym z najpilniejszych działań będzie budowa suszarni i spalarni osadów 

ściekowych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Łężycy.  

 

3.5.9. Odpady niebezpieczne 

Obecnie na terenie Zielonej Góry nie ma instalacji służącej do termicznej utylizacji odpadów 

niebezpiecznych.  
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Odpady niebezpieczne powstające na terenie miasta dostarczane do Zakładu „Racula” trafiają 

do magazynu odpadów niebezpiecznych chemicznie lub bakteriologicznie, gdzie są 

gromadzone, a następnie przewożone do zakładów zajmujących się ich unieszkodliwianiem 

głównie w Gorzowie Wielkopolskim i Toruniu. 

 
W tabeli 43 zestawiono rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych przyjętych do czasowego 

magazynowania w 2002 roku. 
Tabela 43. Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych przyjętych do czasowego magazynowania  

w Zakładzie „Racula” w 2002 roku 
L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadów Ilości w kg 

l 16 06 0l* Baterie i akumulatory ołowiowe 10 173 

2 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 232 

3 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 3 102 

4 18 01 03* Inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym 
przepisom ze względu, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 3 031 

5 18 i 20 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 
niebezpieczne oraz przeterminowane leki 408 

6 18 02 02* Inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym 
przepisom ze względu, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 1 561 

  SUMA 18 507 
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3.6.  Przyroda 

3.6.1. Wprowadzenie 

Stan zasobów przyrodniczych i ich stopień zachowania są wypadkową warunków 

środowiskowych oraz działalności człowieka. W przypadku Zielonej Góry uwidacznia się to 

w sposób szczególny. Położona na styku Wysoczyzny Czerwieńskiej i Wału 

Zielonogórskiego, dzięki równoleżnikowemu wysunięciu na południowy zachód, dużej 

wyniosłości terenu, znacznej lesistości, silnemu nasłonecznieniu stoków posiada łagodny 

klimat, co sprzyjało w przeszłości uprawie winnej latorośli, zakładaniu parków 

i przydomowych ogrodów. Rozwój miasta stopniowo na początku XX wieku, a bardzo 

dynamicznie w latach 60 - tych i później, spowodował konieczność poszukiwania nowych 

terenów pod budownictwo. Znikały winnice, ogrody, parki. Zmniejszały się tereny podmokłe. 

To co pozostało jest swego rodzaju próbą kompromisu między żyjącym miastem 

i towarzyszącą mu przyrodą. 

3.6.2. Stan zasobów przyrody 

3.6.2.1. Obszary i obiekty chronione 

Spośród form ochrony przyrody stanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody na 

obszarze miasta Zielona Góra odnotowujemy jedynie pomniki przyrody – 46, w tym 

pojedyncze drzewa – 33, grupy drzew – 3, aleje – 1, głazy narzutowe – 7 oraz 2 lapidaria. 

Tylko jeden z nich ma historię przedwojenną. Jest to cis pospolity rosnący przy ulicy 

Kopernika 12, należący do najstarszych w mieście. Jego wiek ocenia się na około 500 - 600 

lat. 

Na uwagę zasługuje różnorodność pomników przyrody. Reprezentują one aż 12 rodzajów 

drzew oraz 1 krzewinkę, z czego 9 jest pochodzenia rodzimego. Większość pomników 

przyrody rośnie przy ulicach - 19, zdecydowanie mniej na placach i skwerach - 9, jeszcze 

mniej w parkach - 7 i ogrodach - 2. Niewątpliwie ma to wpływ na kondycje tych drzew i stan 

ich zachowania. Szczególnie narażone są drzewa rosnące przy ulicach, na placach i skwerach 

przy dużych skrzyżowaniach ulic.  
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Rys 30. Cyprysik błotny Nr 429 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys 31. Cyprysik błotny Nr 429’ 

Źródło: „Pomniki przyrody dawniej i dziś”, autor L. Jerzak, LOP, 1998 rok – własność Urzędu Miasta 
Zielona Góra 
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Rys 32. Kasztan jadalny Nr 423 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys 33. Dąb szypułkowy Nr 114 

Źródło: „Pomniki przyrody dawniej i dziś”, autor L. Jerzak, LOP, 1998 rok – własność Urzędu Miasta 
Zielona Góra 
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Tabela 44. Zestawienie pomników przyrody ożywionej 
L.p. Nr rej. 

UM 
Nazwa łacińska 
Nazwa polska 

Obwód 
w pierśnicy 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wiek 
[lata] 

Opis Położenie 

1 6 Taxus baccata 
cis pospolity 

109 (na wys. 150), 
101 (na wys. 150) 
30/32/26 (na wys. 

204) 

7,5 9,5 Ok. 500 -
600 

Forma drzewiasta pień wewnątrz wypróchniały 
(80% ubytku drewna), ślady leczenia, statyka 
drzewa zachowana 

ul. M. Kopernika 12 

2 12 Taxodium distichum 
cypryśnik błotny Ok. 275 18,0 11,0 Ok. 150 

Wrośnięty w ścianę budynku, pień od odziomka 
do1,5m wypróchniały (70% ubytku drewna), 
grzyb, ślady leczenia, przewodnik ścięty na 
wysokości 10,5m, narażony na duże obciążenie 
spalinami samochodowymi 

ul. S. Moniuszki 3a (od 
strony ulicy) 

3 16 Ginkgo biloba 
miłorząb dwuklapowy 240 15,0 12,0 Ok. 100 Przy odziomku zrakowacenia, narażony na duże 

obciążenie spalinami samochodowymi   

ul. S. Moniuszki 3 
(na placu manewrowym 
przy budynku) 

4 84 Quercus robur 
dąb szypułkowy 427 37,5 26,0 Ok. 200 Zdrowy ul. Truskawkowa 

-Chynów (przy poczcie) 

5 103 Quercus conferta 
dąb węgierski 435 27,5 22,0 Ok. 300 Zdrowy Plac Bohaterów 

6 104 Quercus robur 
dąb szypułkowy 409 30,0 19,0 Ok. 300 Zdrowy, na pniu ślady po usuniętych grubych 

konarach, brzegi ran zabliźnione 

ul. Jędrzychowska 22 
(teren posesji od strony 
ulicy) 

7 114 Quercus robur 
dąb szypułkowy 346 23,0 17,0 Ok. 300 Zdrowy ul. Szczekocińska (na końcu 

ulicy przy lasku) 

8 133 Taxus baccata 
cis pospolity 64/89/121 6,5 9,5 Ok. 250 Forma drzewiasta, trzy odnogi, zdrowy ul. Stroma 

(skwer przy poczcie) 

9 134 Taxus baccata 
cis pospolity 126/109/39 10,0 9,0 Ok. 250 Forma drzewiasta, trzy odnogi, zdrowy ul. Stroma 

(skwer przy poczcie) 

10 135 Taxus baccata 
cis pospolity 155/91 10,0 11,0 Ok. 250 Forma drzewiasta, dwie odnogi, zdrowy ul. Stroma 

(skwer przy poczcie) 
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L.p. Nr rej. 
UM 

Nazwa łacińska 
Nazwa polska 

Obwód 
w pierśnicy 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wiek 
[lata] 

Opis Położenie 

11 136 Taxus baccata 
cis pospolity 128 10,0 7,0 Ok. 250 Forma drzewiasta, zdrowy ul. Stroma 

(skwer przy poczcie) 
12 173 Pinus ponderosa 

sosna żółta 161 16,0 9,0 Ok. 100 Zdrowa, wytwarza szyszki, narażona na duże 
obciążenie spalinami samochodowymi 

ul. Jaskółcza 70 
(przy ulicy) 

13 413 Platanus x hispanica 
platan klonolistny 375 36,5 28,0 Ok. 150 Zdrowy, owocuje ul. Kazimierza Wielkiego 

(skwer przed RDLP) 

14 414 Populus x canadensis 
topola kanadyjska 723 39,5 27,5 Ok. 200 Zdrowa, od 2 i 3m trójpniowy ul. Kazimierza Wielkiego 14 

15 416 Populus x canadensis 
topola kanadyjska 556 38,5 25,0 Ok. 200 Zdrowa ul. Kazimierza Wielkiego 12 

16 417 Quercus robur 
dąb szypułkowy 348 16,5 12,0 Ok. 150 Korona jednostronna, połowa korony uschnięta, 

nie nadaje się do leczenia 
al. Niepodległości 28 
(za budynkiem Muzeum) 

17 418 Populus nigra 
topola czarna 460 36,0 27,0 Ok. 200 Liczne odrosty na konarach, pojedyncze suche 

konary (usuwane) 
al. Niepodległości (skwer 
naprzeciw kościoła) 

18 419 Platanus x hispanica 
platan klonolistny 331 27,0 22,5 Ok. 150 Zdrowy, owocuje, narażony na duże obciążenie 

spalinami samochodowymi 
ul. B. Chrobrego 15/17 (za 
budynkiem) 

19 420 Quercus robur 
dąb szypułkowy 327 16,5 24,0 Ok. 150 

Trzy konary połączone ściągiem metalowym, 
leczony, próchnicy brak, rośnie pomiędzy 
jezdniami, narażony na duże obciążenie 
spalinami samochodowymi i niedostatek wody 

ul. Szosa Kisielińska 
(przy wiadukcie nad 
obwodnicą miejską) 

20 421 
Fagus silvatica 
‘Purpurea’ 
buk pospolity 
odm. purpurowa 

384 31,0 28,0 Ok. 250 Zdrowy, ślad po usuniętym grubym konarze Park Piastowski 

21 422 

Fagus silvatica 
‘Pendula’ 
buk pospolity 
odm. zwisająca 
(forma zbliżona) 

455/191 28,5 30,0 Ok. 250 Przy odziomku na pniu zgrubienia Park Piastowski 
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L.p. Nr rej. 
UM 

Nazwa łacińska 
Nazwa polska 

Obwód 
w pierśnicy 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wiek 
[lata] 

Opis Położenie 

22 423 Castanea sativa 
kasztan jadalny 329 11,0 13,5 Ok. 200 

Od odziomka do 9m i na konarach pęknięcie 
boczne wgłębne z odwarstwieniem części 
zewnętrznej pnia, brzegi rany zabliźnione, przy 
odziomku ok. 30% ubytku drewna, leczony, 
korona zdrowa, statyka drzewa zachowana, 
owocuje 

ul. Krajlewska (na skarpie za 
budynkiem) 

23 424 Tilia cordata 
lipa drobnolistna 403 23,0 26,0 Ok. 200 Zdrowa, przy odziomku odrosty, na pniu 

zgrubienia 
ul. Piwna (przy garażach za 
Strażą Pożarną) 

24 425 Hedera helix 
bluszcz pospolity 30/30/42 7,0 - - Zdrowy, rośnie przy ścianie, owocuje ul. Ciesielska 

25 426 Hedera helix 
bluszcz pospolity Ok. 12 4,5 - - 

Najgrubsze pnie i odziomki z próchnicą, zbyt 
małe wymiary aby zakwalifikować jako pomnik 
przyrody 

ul. Strzelecka 13 

26 429 Taxodium distichum 
cypryśnik błotny 191 24,0 6,5 Ok. 150 Zdrowy, wytwarza szyszki Park Tysiąclecia (za 

sklepem przy ul. Mieszka I) 

26 429 Taxodium distichum 
cypryśnik błotny 191 24,0 6,5 Ok. 150 Zdrowy, wytwarza szyszki Park Tysiąclecia (za 

sklepem przy ul. Mieszka I) 

27 429’ Taxodium distichum 
cypryśnik błotny 206 23,5 9,5 Ok. 150 Zdrowy, wytwarza szyszki Park Tysiąclecia (za 

sklepem przy ul. Mieszka  

28 430 Pinus ponderosa 
sosna żółta 168 21,5 8,0 Ok. 100 Częściowe nekrozy igieł, narażona na duże 

obciążenie spalinami samochodowymi 

ul. Kard. 
S. Wyszyńskiego 14 
(ogród przy budynku) 

29 431 Castanea sativa 
kasztan jadalny 130 22,5 11,0 Ok. 100 Zdrowy al. Niepodległości (skwer 

naprzeciw kościoła) 

30 432 Castanea sativa 
kasztan jadalny 178 15,0 8,0 Ok. 100 Wierzchołek martwy al. Niepodległości (za 

Przedszkolem nr 3) 

31 433 Castanea sativa 
kasztan jadalny 139 16,0 14,0 Ok. 100 Zdrowy, owocuje ul. Aliny (teren kościoła) 
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L.p. Nr rej. 
UM 

Nazwa łacińska 
Nazwa polska 

Obwód 
w pierśnicy 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wiek 
[lata] 

Opis Położenie 

32 433’ Castanea sativa 
kasztan jadalny 211 14,5 10,0 Ok. 100 

W koronie ok. 10% posuszu, na wys. od 0,7 do 
1,5m pęknięcie boczne z odsłonięciem drewna, 
brzegi zabliźnione, próchnicy brak 

ul. Aliny (teren kościoła) 

33 517 Castanea sativa 
kasztan jadalny 229 18,5 16,0 Ok. 150 

Zdrowy, posusz w koronie ok. 15% (dolne 
zacienione gałęzie i drobne konary), przy 
odziomku odrosty 

Lasy komunalne, za 
betoniarnią przy ul. 
Zachodniej (przy ogrodzeniu 
placu betoniarni) 

34 518 Quercus robur 
dąb szypułkowy 392 25,0 22,0 Ok. 300 Zdrowy Skwer przy ul. Kazimierza 

Wielkiego 

35 519 Tilia petiolaris 
lipa długoogonkowa 307 22,0 24,0 - 

Stary ślad po usuniętym grubym pniu (obwód ok. 
170cm), początki próchnicy (ok. 10% ubytku 
drewna), korona leczona, statyka drzewa lekko 
zachwiana 

Park Piastowski 

36 520 Carpinus betulus 
grab pospolity 

225/192 (na wys. 
110m) /199 26,5 23,0 - 

Zdrowy, zrośnięty z 3 pni, prawdopodobnie 
pozostałość po starym, zrośniętym żywopłocie, 
na pniu o obw. 225cm od odziomka do wys. 1,3m 
pęknięcie boczne wgłębne szer. 7cm, głębok. 
8cm, próchnicy brak, brzegi rany zabliźnione, 
pnie o obw. 225cm i 195 cm zrośnięte za pomocą 
łącznika, grunt wokół drzewa silnie udeptywany 

al. Niepodległości 28 
(teren za budynkiem) 

37 592 Taxus baccata 
cis pospolity 

102/119 (w 
odziomku 190) 11,0 12,5 Ok. 300 Forma drzewiasta, zdrowy Plac Kolejarza 

 ~21   

Zdrowe, aleja przy gruntowej drodze leśnej, 39 
okazów + 1 poza aleją (w stronę cmentarza 
komunalnego), przemieszana z nasadzeniami 
świerka pospolitego w podobnym wieku i 
młodszymi sosnami pospolitymi 

152 ~21 8  Zdrowy 

38 780 Larix decidua 
modrzew europejski 

123 ~21 6  Zdrowy 

Lasy komunalne pomiędzy 
os. Raculką a ul. Szosa 
Kisielińska 
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L.p. Nr rej. 
UM 

Nazwa łacińska 
Nazwa polska 

Obwód 
w pierśnicy 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wiek 
[lata] 

Opis Położenie 

195 ~21 10  Zdrowy 
149 ~21 7  Zdrowy 
201 ~21 9  Zdrowy 
138 ~21 6  Zdrowy 
173 ~21 9  Zdrowy 
165 ~21 12  Zdrowy 
140 ~21 7  Zdrowy 
101 ~21 4  Zdrowy 

166 ~21 9  
Zdrowy, na wys. 3m świeże uszkodzenie 
mechaniczne korowiny z odsłonięciem drewna, 
wyciek żywicy 

124 ~21 5  Zdrowy 
145 ~21 7  Zdrowy 
140 ~21 8  Zdrowy 
135 ~21 6  Zdrowy 
177 ~21 9  Zdrowy 

138 ~21 7  Zdrowy, pień odchylony od pionu o 20°, korona 
koliduje z sąsiednimi drzewami   

164 ~21 7  Zdrowy, pień odchylony od pionu o 20°, korona 
koliduje z sąsiednimi drzewami   

226 ~21 12  Zdrowy 

178 ~21 7  Zdrowy, pień odchylony od pionu o 20°, korona 
koliduje z sąsiednimi drzewami   

181 ~21 9  Zdrowy 

38 780 Larix decidua 
modrzew europejski 

183 ~21 10  Zdrowy 
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L.p. Nr rej. 
UM 

Nazwa łacińska 
Nazwa polska 

Obwód 
w pierśnicy 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wiek 
[lata] 

Opis Położenie 

190 ~21 7  Zdrowy 

202 ~21 10  Zdrowy 

145 ~21 8  Zdrowy 
152 ~21 10  Zdrowy 
140 ~21 7  Zdrowy 
142 ~21 7  Zdrowy 
144 ~21 6  Zdrowy, pień łukowato wygięty 
160 ~21 7  Zdrowy 
200 ~21 9  Zdrowy 
155 ~21 8  Zdrowy, pień łukowato wygięty 
173 ~21 10  Zdrowy, pień łukowato wygięty 
162 ~21 9  Zdrowy 

202 ~21 11  Zdrowy, pień odchylony od pionu o 20° w stronę 
os. Pomorskiego 

180 ~21 11  Zdrowy 
188 ~21 9  Zdrowy, pień łukowato wygięty 
130 ~21 4  Zdrowy 
180 ~21 11  Zdrowy 

38 780 Larix decidua 
modrzew europejski 

113 ~21 7  Zdrowy, poza aleją, w stronę cmentarza 

 

39 781 Fagus sylvatica 
buk pospolity 265 20 15  Zdrowy Lasy komunalne oddz. 7g 

(droga na Raculkę) 

40 782 Fraxinus excelsior 
jesion wyniosły 283 27,5 21,0 - Zdrowy al. Niepodległości 19 

(przed BWA) 
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L.p. Nr rej. 
UM 

Nazwa łacińska 
Nazwa polska 

Obwód 
w pierśnicy 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wiek 
[lata] 

Opis Położenie 

41 783 Carpinus betulus 
grab pospolity 189/145/233 21,5 27,0-23,0 - 

Zdrowy, korona asymetryczna, prawdopodobnie 
zrosłodrzew, na pniu o obwodzie 233cm od wys. 
1,2m do 1,5m pęknięcie boczne z odsłonięciem 
drewna, szer. 20cm, leczone, próchnicy brak, 
brzegi rany zabliźnione 

Park Sowińskiego 
(od strony  
ul. Sikorskiego) 

 

 
Tabela 45. Zestawienie pomników przyrody nieożywionej 

Wymiary [cm] L.p. Miejsce występowania Nr  
rejestru 

Nazwa petrograficzna głazu, 
nazwa ludowa obwód wysokość 

Skład mineralny Uwagi 
zlodowacenia 

1 
al. Wojska Polskiego przy WSP, 
skwer przed Instytutem Filozofii i 
Socjologii 

Brak 

Diabaz czarny, prostopadłościan ze 
skośną górną powierzchnią, struktura 
afanitowa, tekstura masywna, spękania 
ciosowe, równoległe do ścian. Skała 
wylewna wulkaniczna 

350 160 Ciasto skalne - makroskopowo 
nie wyróżnia się minerałów 

Miejsce 
pochodzenia 
nieznane 

2 
al. Wojska Polskiego przy WSP, 
od strony zachodniej Budynku 
Głównego WSP 

Brak Granit różowy drobnoziarnisty. Tekstura 
masywna lekko smugowana 410 90 

Różowe i białe skalenie, kwarc 
szary i bezbarwny, ziarna 
kwarcu szarego do 2cm, 
brunatno-rdzawe skalenie o 
przekroju regularnym do 2cm 

Zlodowacenie 
środkowopolskie 

3 
al. Wojska Polskiego przy WSP 
skwer przy Domu Studenta 
„Viceversal” 

 Granit różowy gruboziarnisty. Struktura 
masywna 320 60* 

Prakryształy skaleni o 
wydłużonych kryształach do 5 
cm. Kwarc szary. Widoczne 
naloty związków żelaza 

jw. 

4 Narożnik ul. Chrobrego i 
Westerplatte (Plac Kolejarza) Brak 

Granit gruboziarnisty. Od strony 
północnej patyna z porostów, od strony 
południowej okrągły maszkaron na 
betonie 

470 60* Trudno rozpoznać jw. 
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Wymiary [cm] L.p. Miejsce występowania Nr  
rejestru 

Nazwa petrograficzna głazu, 
nazwa ludowa obwód wysokość 

Skład mineralny Uwagi 
zlodowacenia 

5 

ul. Ułańska przed kościołem 
Zbawiciela od strony al. 
Niepodległości. Na podmurówce ze 
szlifowanych płytek. Pomnik historii 

Brak Gnejs szaro-różowy z tablicą metalową z 
mosiężnym krzyżem 320 170 Skalenie, kwarc, minerały 

ciemne 
Pochodzenie 
nieznane 

6 
ul. Ułańska przed kościołem 
Zbawiciela od strony ul. Kazimierza 
Wielkiego. Pomnik historii 

Brak 
Granit różowo-szary średnioziarnisty z 
pamiątkową tablicą metalową, wokół 
głazu mozaika z kostki granitowej 

310 130 Skalenie różowe, kwarc - 
ziarna nieregularne 

Pochodzenie 
nieznane 

7 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego skwer 
przed pawilonem handlowym 
(„Sportowiec”) 

439 Granit gruboziarnisty szaro-różowy o 
strukturze porfirowej szliry o śr. do 10cm 780 280 

Skalenie różowe - prakryształy 
o średnicy do 3cm, skalenie 
różowe i białożółte, kwarc 
szary, biotyt zwietrzały 

Zlodowacenie 
środkowopolskie 

8 
Park Piastowski, ok. 200m od 
budynku Kurii Biskupiej w stronę 
amfiteatru 

515 Granit gruboziarnisty czerwony, 
powierzchnie zwietrzałe szaro-czerwone 530 170 

Skalenie czerwone o średnicy 
do 1cm, biotyt - czarne, drobne 
łuseczki, amfibole szaro-
czarne, kwarc szary 

Zlodowacenie 
środkowopolskie 

9 

Park Piastowski naprzeciw 
budynku Kurii z napisem na 
wyszlifowanej powierzchni, u 
podnóża tablica z tego samego 
materiału, szlifowana, z napisem 

516 Gabroit drobnoziarnisty, szaro-czarny, 
pomnik obelisk 400 180 Plagioklazy szare, pirokseny 

czarne, piryt - akcesorycznie 

Nie jest to głaz 
narzutowy lecz 
pomnik 
historyczny, 
skała 
prawdopodobnie 
Pochodzi z 
Dolnego Śląska 

10 ul. Grzybowa (Chynów) pętla 
autobusowa 875 Granit 270 180 Granit  

I Lapidarium przy ul. Westerplatte Brak Zespół 5-ciu głazów reprezentowanych 
przez 3 gnejsy i dwa granity 600 do 350 60 do 45 [20] Pochodzenie 

nieznane 

II 
Lapidarium przy ul. Podgórnej 
przed aulą Politechniki 
Zielonogórskiej 

74, 
75, 
435 

Łącznie zgromadzono: większych głazów 
- 24, mniejszych zespołów głazów - 6 

bardzo 
zróżnicowany 

bardzo 
zróżnicowany [20] 

Z całego 
Środkowego 
Nadodrza 
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Niezbędne działania: 

- stały monitoring stanu zdrowotnego - określanie zakresu niezbędnych prac 

pielęgnacyjno-konserwacyjnych; 

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych (usuwanie posuszu, poprawa 

statyki drzewa, nawożenie, jeśli konieczne czyszczenie i zabezpieczanie ubytków); 

- weryfikacja przedwojennych pomników przyrody pod kątem ewentualnego ich 

rehabilitowania; 

- wykonanie inwentaryzacji zieleni miejskiej pod kątem wyznaczenia nowych 

pomników przyrody; 

- przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych; 

- przygotowanie trasy turystycznej „Pomniki przyrody - świadkowie historii”. 

 

3.6.2.2. Świat roślinny 

Brak aktualnej inwentaryzacji florystycznej miasta uniemożliwia podanie charakterystyki 

występującej na tym terenie flory. W przybliżeniu można wymienić jedynie rodzaje siedlisk.  

W granicach miasta dominują siedliska świeżego boru sosnowego z dominującą sosną 

pospolitą i miejscami dużym udziałem robinii akacjowej. Ponadto świeżego boru mieszanego, 

lasu łęgowego, podmokłych łąk, oczek wodnych, stawów i śródleśnych polan. 

 
Niezbędne działania: 

- wykonanie inwentaryzacji florystycznej i mapy fitosocjologicznej w celu 

wytypowania najbardziej wartościowych terenów i określenia możliwości ich 

zachowania. 

 

3.6.2.3. Świat zwierzęcy 

Spośród fauny, informacje dotyczą występowania na terenie miasta i najbliższych okolic: 

pająków z rodziny Argiopidae, jelonka rogacza, płazów, ptaków i ssaków. Pod względem 

bogactwa występujących zwierząt najcenniejsze są  lasy, ogródki działkowe, parki, stare 

cmentarze. Najuboższe są dzielnice mieszkaniowe w centrum miasta.  

 
Jak wskazują dane przedwojenne na tym obszarze występowało 14 gatunków płazów. 

Inwentaryzacja w latach 1986-1996 wykazała, iż całkowicie wyginęły: kumak nizinny, 

rzekotka drzewna, ropucha paskówka, i żaba śmieszka, a pozostałe zmniejszyły swoją 
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liczebność. Przyczyną tego stanu jest zanik siedlisk tych gatunków. Podmokłe łąki, stawki, 

zniknęły pod lub wśród zabudowy. Proces ten niestety postępuje nadal. Należy uznać za 

szczególne występowanie w mieście traszki górskiej. To stanowisko należy do izolowanych. 

Gatunek ten bowiem występuje w zwartym zasięgu w górach i na pogórzu.  

Dane zebrane przez Zielonogórskie Towarzystwo Ornitologiczne wskazują,  

iż jaskółka oknówka i dymówka, kawka oraz  gołąb zamieszkują od dawna zabudowaną część 

miasta. Kilkadziesiąt lat temu pojawiły się w mieście: kos, szpak, kopciuszek, sikora bogatka, 

zięba, turkawka, grzywacz, sierpówka i sroka. Jej zagęszczenie należy do największych wśród 

miast Polski. Na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęła gniazdować pustułka. Obecnie jest 

ich około 6 par. Ocenia się, że miasto wraz z sąsiadującymi lasami zamieszkuje ponad 100 

gatunków ptaków. Ptaki lęgowe i prawdopodobnie lęgowe to: perkozek, bocian biały, łabędź 

niemy, krzyżówka, trzmielojad, jastrząb, krogulec, myszołów, pustułka, kuropatwa, 

przepiórka, wodnik, derkacz, kokoszka, łyska, sieweczka rzeczna, gołąb skalny, grzywacz, 

sierpówka, kukułka, puszczyk, uszatka, lelek, jerzyk, zimorodek, dudek, krętogłów, dzięcioł 

zielony, czarny oraz duży, dzięciołek, dzierlatka, lerka, skowronek, dymówka, oknówka, 

świergotek polny, drzewny oraz łąkowy, pliszka żółta, górska oraz siwa, strzyżyk, 

pokrzywnica, rudzik, słowik rdzawy, szary, kopciuszek, pleszka, pokląskwa, kląskawka, 

białorzytka, kos, drozd śpiewak, paszkot, świerszczak, łozówka, trzcinniczek, trzciniak, 

pieżga, cierniówka, kapturka, gajówka, świstunka, pierwiosnek, piecuszek, mysikrólik, 

zniczek, muchołówka żałobna, raniuszek, sikora uboga, czarnogłówka, czubatka, modraszka, 

bogatka, sosnówka, kowalik, pełzacz leśny i ogrodowy, remiz, wilga, gąsiorek, srokosz, 

sójka, sroka, kawka, wrona siwa, kruk, szpak, wróbel, mazurek, zięba, kulczyk, dzwoniec, 

szczygieł, makolągwa, gil, grubodziub, trznadel, ortolan, potrzos, potrzeszcz.  

Wśród ptaków przelotnych lub zimujących zinwentaryzowano 41 gatunków: perkoz 

dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, kormoran, czapla siwa, gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, 

świstun, płaskonos, czernica, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, rybołów, 

kobuz, sokół wędrowny, zielonka, żuraw, czajka, słonka, kulik wielki, samotnik, brodziec 

piskliwy, śmieszka, mewa pospolita, mewa srebrzysta, rybitwa rzeczna, kraska, dzięcioł 

zielonosiwy, dzięcioł średni, jemiołuszka, kwiczoł, droździk, orzechówka, gawron, jer, czyż, 

czeczotka, krzyżodziób świerkowy, śnieguła. 

 
W tabelach 46 i 47 podano zagęszczenie par lęgowych ptaków w środowisku parkowym oraz 

na osiedlu.  
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Tabela 46. Zagęszczenie gatunków lęgowych ptaków w Parku Tysiąclecia (7 ha) w 1997r. (dane: 
Andrzej Wąsicki) 

Lp. Gatunek Zagęszczenie par na 10 ha 
1. sierpówka 34,3 
2. sroka 20,0 
3. grzywacz 18,6 
4. modraszka 18,6 
5. bogatka 15,7 
6. szpak 11,4 
7. zięba 11,4 
8. wróbel domowy 4,3 
9. kopciuszek 2,8 
10. piegża 1,4 
11. kos 1,4 
12. piecuszek 1,4 
13. dzwoniec 1,4 
14. dzięcioł pstry duży 1,4 
15. kowalik 1,4 
16. sójka * 
17. kawka * 

     * - gatunki często żerujące na terenie parku 
 

Tabela 47. Zagęszczenie gatunków ptaków na osiedlu Słonecznym (30 ha) w latach 1997-1998 
(dane: Marcin Bocheński, Paweł Czechowski)  

Lp. Gatunek Zagęszczenie par na 10 ha 
1. wróbel domowy 26,7 
2. sierpówka 12,0-13,3 
3. jerzyk 6,7-8,3 
4. oknówka 6,7 
5. kawka 3,3-4,7 
6. sroka 4,0 
7. grzywacz 1,3-2,0 
8. pustułka 0,3-0,7 
9. modraszka 0,7-1,0 
10. bogatka 0,7 
11. piegża  0,3-0,7 
12. zięba 0,3 
13. pleszka 0,3 
14. kopciuszek 0,3 
15. dzwoniec 0-0,3 
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Większość wymienionych gatunków jest objęta ochroną. Dane zawarte w tabelach 

wskazują na większą różnorodność i liczebność gatunków ptaków występujących w parku. 

Można zatem przypuszczać, że podobnie byłoby w przypadku innych miejskich parków  

i osiedli. 

Z gromady ssaków na terenie miasta występuje 27 gatunków, w tym chronione: jeż, ryjówka 

aksamitna oraz 8 gatunków nietoperzy.  

 
Niezbędne działania: 

- wykonanie inwentaryzacji fauny ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

chronionych, ginących i zagrożonych wyginięciem; 

- monitoring płazów i ich siedlisk, identyfikacja  zagrożeń i koniecznych działań je 

eliminujących; 

- utrzymanie korytarzy ekologicznych; 

- opracowanie programu działań w stosunku do ekspansywnych gatunków flory i fauny 

synantropijnych oraz obcych; 

- utrzymanie bioróżnorodności poprzez zachowanie jak największej ilości siedlisk oraz 

rewitalizację utraconych. 

 

3.6.3. Tereny zieleni miejskiej i osiedlowej 

Zieleń miejską stanowią: parki, zieleńce, ogrody działkowe, zieleń osiedlowa, ogrody 

przydomowe oraz zieleń na cmentarzach.  

Parki zajmują łączną powierzchnię 19,7 ha, w tym Park Tysiąclecia 9,6 ha, Park Sowińskiego 

1,2 ha, Park Piastowski 4 ha, Park Winny 3,4 ha, Park Św. Trójcy 1,5 ha. Największe zieleńce 

znajdują się przy ulicach: Jaskółczej, Partyzantów, Chmielnej i alei Niepodległości.  

Ogrody działkowe zajmują powierzchnię 267 ha. Duża część ogrodów funkcjonuje od okresu 

przedwojennego, jak np. ogród przy ul. Działowej. Największy kompleks znajduje się na 

terenie dzielnicy Jędrzychów, utworzony w latach siedemdziesiątych. 

Zieleń przyuliczna zajmuje powierzchnię 43 ha. Jest ona narażona na szczególnie negatywne 

oddziaływanie zanieczyszczeń transportowych. Skutkuje to ubytkami w drzewostanach 

przyulicznych. 

Zieleń cmentarzy to powierzchnia 26 ha. Zieleń osiedlowa zajmuje powierzchnię 56 ha.  

Jej powierzchnia określana jest w drodze uwzględniania na etapie planowania norm 

projektowania zieleni towarzyszącej.  
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Rys 34. Obszary podstawowych form zieleni miejskiej w Zielonej Górze 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 
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Rys 35. Obszary istniejących ogródków działkowych na terenie Zielonej Góry 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 

 

 

Brak informacji o powierzchni zieleni ogrodów przydomowych. Natomiast znana jest 

tendencja dotycząca preferowanych przez prywatnych właścicieli gatunków obcego 

pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem iglaków.  

 
Niezbędne działania:  

- wykonanie inwentaryzacji zieleni miejskiej z określeniem stanu zdrowotnego, 

niezbędnego zakresu prac pielęgnacyjnych oraz wykonanie listy rankingowej;  

- odtworzenie Ogrodu Botanicznego przy ul. Botanicznej;  

- zakładanie winnic jako nawiązanie do tradycji; 

- w projektowaniu zieleni miejskiej preferowanie rodzimych gatunków zarówno drzew, 

krzewów jak i roślin zielnych; 

- tworzenie nowych parków. 
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3.6.4. Lasy 

Lasy zajmują 46,7% powierzchni miasta Zielona Góra. Są to lasy (stan na październik 2003r.):  

Ø Skarbu Państwa:  

• w zarządzie Nadleśnictwa Przytok - 1 346 ha 14 a 74 m2, 

• w zarządzie Nadleśnictwa Zielona Góra - 728 ha 30 a 89 m2, 

Ø komunalne: 

• zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 552 ha 10 a 96 m2, 

• we władaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra - 129 ha 98 a 29 m2, 

Ø prywatne - 15 ha.  

 

W obrębie lasów występują następujące typy siedliskowe: 

Bór suchy – zajmuje 3,3% powierzchni użytków leśnych. Gatunkiem panującym jest sosna  

z niewielką domieszką brzozy i robinii akacjowej. W runie występuje chrobotek, wrzos, 

brusznica, szczotlicha, płonnik. Drzewostany są na ogół słabej jakości. Występują głównie: 

- Las Północny, na północ od obszarów rozwoju Chynów Północny i Polanka Srebrna, 

pomiędzy zespołem urbanistycznym Chynów, obszarem rozwoju Spalony Las i drogą 

krajową nr 3; 

- Las wschodni, pomiędzy trasą Północną, drogą krajową nr 3 i linią kolejową; 

- Las Wschodni Raculski, pomiędzy cmentarzem, a zespołem urbanistycznym osiedle 

Braniborskie; 

- Las Południowo - Wschodni, wzdłuż północno zachodniej granicy zespołu; 

- Wzgórza Piastowskie - Las Krośnieński, teren na północ od obszaru rozwoju Leśny Dwór. 

 
Bór świeży – zajmuje 68,7% powierzchni użytków leśnych. Gatunkiem panującym jest sosna 

z niewielką domieszką brzozy i robinii akacjowej. W podszycie występuje sosna, brzoza, 

pojedynczo świerk, dąb kruszyna. W runie występuje borówka brusznica i czernica, wrzos, 

widłoząb, miejscami chrobotek, szczotlicha i kostrzewa. Kondycja w drzewostanach 

starszych klas wieku pogarsza się. Występuje głównie: 

- Las Północny, pomiędzy obszarami rozwoju Chynów Północny i Polanka Srebrna, a trasą 

Północna oraz na północny wschód od zespołu urbanistycznego Chynów; 

- Lasek Łężycki; 

- Las Północno-Zachodni; 

- Las Kisieliński; 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
165 

- Las Wschodni, w pasie przylegającym od północy do zespołu urbanistycznego Szwajcarska 

oraz w pasie przylegającym do północnej Szosy Kisielińskiej; 

- Las Wschodni Raculski, w obszarze na południowy zachód od zespołu urbanistycznego 

Raculka oraz pomiędzy zespołami urbanistycznymi Gajowa i osiedle Braniborskie; 

- Las Południowo- Wschodni, wzdłuż granicy miasta i pomiędzy zespołami urbanistycznymi 

Jędrzychów i Na Skarpie i Jędrzychów Zielony; 

- Las Jędrzychowski; 

- Wzgórza Piastowskie - Las Krośnieński, obszar na południe od ul. Łużyckiej z wyjątkiem 

pasa do niej przylegającego oraz w rejonie obszarów rozwoju Leśny Dwór, Na Polanie i 

Polanka Krośnieńska. 

 
Bór mieszany świeży – zajmuje 20,2% powierzchni użytków leśnych. Gatunkiem panującym 

jest sosna z domieszką świerka, daglezji, buka, brzozy akacji, topoli i osiki. W podszycie 

występuje sosna, brzoza, dąb, świerk, kruszyna, akacja i jarzębina. W runie występuje 

borówka czernica, rokiet, gajnik, trzcinnik, śmiałek, orlica, jeżyna, malina, szczawik. 

Drzewostany dobrej jakości. Występują głównie: 

- Las Wschodni, w obszarze pomiędzy zespołem urbanistycznym Politechnika, linia kolejową 

i drogą krajową nr 3; 

- Las Raculski Wschodni, w obszarze pomiędzy zespołami urbanistycznymi Gajowa 

i Raculka; 

- Las Południowo-Wschodni, po południowej stronie ul. Wrocławskiej; 

- obszar w centralnej części zespołu urbanistycznego Wzgórza Piastowskie - Las Krośnieński 

w rejonie ul. Łużyckiej i obszaru rozwoju osiedle Malarzy. 

 
Bór wilgotny – zajmuje 0,3% powierzchni użytków leśnych. Drzewostany tworzą sosna, 

świerk, dąb, brzoza, olsza, topola, osika. W podszycie występuje kruszyna, czeremcha, 

świerk, brzoza, olsza, dąb. W runie występuje borówka czernica, narecznica, orlica, turzyce, 

rokiet, płonnik, torfowiec. Występuje w obniżeniach terenu. Drzewostany średniej jakości. 

 
Las mieszany – zajmuje 6,9% powierzchni użytków leśnych. Drzewostany tworzy sosna 

z dębem w przewadze oraz z udziałem prawie wszystkich gatunków. W podszycie występuje 

świerk, kruszyna, czeremcha, jarzębina, dąb, buk, leszczyna, bez czarny. W runie występuje 

borówka czernica, szczawik, poziomka, zawilec, bluszczyk, tojeść, prosownica. Drzewostany 

są dobrej jakości. Występuje w zespole urbanistycznym Wzgórza Piastowskie - Las 

Krośnieński w pasie po południowej stronie ul. Łużyckiej. 
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Las wilgotny – zajmuje 0,3% powierzchni użytków leśnych. Drzewostany tworzą dąb, olsza, 

jesion z domieszką sosny, modrzewia, daglezji, świerka, wiąza, graba, brzozy i wierzby.  

W podszycie występuje dereń, grab, głóg, wiąz, kruszyna, bez czarny, leszczyna. W runie 

występują turzyce, pokrzywa, bodziszek, jaskier, niecierpek, kopytnik. Drzewostany są dobrej 

jakości. Występuje wzdłuż dolin potoków. 

 
Ols – zajmuje 0,4% powierzchni użytków leśnych. Drzewostany tworzą olsza i brzoza.  

W podszycie występuje bez czarny, łoza, kruszyna, czeremcha, jesion, brzoza, olsza. W runie 

występuje sit, pokrzywa, turzyce, malina, narecznica, jaskier. Drzewostany są dobrej jakości. 

Występuje w obniżeniach terenu. Największą powierzchnię zajmuje w zespole 

urbanistycznym Las Południowo-Wschodni. 

 

 
Rys 36. Zasięg projektowanych parków leśnych 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 
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Niezbędne działania: 

- przebudowa monokultur sosnowych; 

- utrzymanie w dobrej kondycji drzewostanów zwłaszcza z bogatym podszytem i runem; 

- niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia lasów w obniżeniach terenu i wzdłuż 

cieków wodnych; 

- zachowanie w niezmienionym stanie obudowy biologicznej potoków przepływających 

przez miasto jako stanowiących wartość krajobrazową i zwiększającą różnorodność 

biologiczną; 

- przeprowadzenie inwentaryzacji lasów pod kątem wyznaczenia gruntów leśnych, 

które w przyszłości mogłyby być wyłączone z produkcji leśnej;  

- urządzenie terminali leśnych w celu ukierunkowania ruchu turystycznego 

i minimalizowania negatywnych skutków powstających w wyniku masowej turystyki. 

 

 

3.7.  Powierzchnia z iemi 

3.7.1. Budowa geologiczna 

Skomplikowana budowa geologiczna oraz liczne szkody górnicze, związane z dawną 

eksploatacją węgla brunatnego, stworzyły problemy związane z odtworzeniem modelu 

budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych terenu miasta.  

Działalność górnicza dostarczyła cennych informacji umożliwiających odtworzenie stylu 

budowy geologicznej. 

Budowa Zielonej Góry i okolic rozpoznana została wierceniami poszukiwawczymi surowców 

bitumicznych do głębokości około 3 200 m oraz licznymi wierceniami geologiczno-

inżynierskimi i hydrogeologicznymi do głębokości około 100 m. 

 
W podłożu osadów kenozoicznych Zielonej Góry i okolic zalegają utwory monokliny 

przedsudeckiej, reprezentowane przez dwa ogniwa triasu: 

Ø kajper (TK): iły, iłowce, iłomargle, pstre piaskowce, iłowce szare; 

Ø wapień muszlowy (TM): wapienie szare, margle, dolomity, wapienie piankowe i faliste. 
 
Na osadach kajpru lub wapienia muszlowego zalegają na obszarze Zielonej Góry osady 

miocenu, a na trenerach przyległych „wyspowo” osady oligocenu. Fragmentarycznie,  

w bardzo zredukowanych profilach zachowały się również osady pliocenu.  
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Ze względu jednak na duże zróżnicowanie litologiczne i zmienność facjalną oraz bardzo 

skromny materiał badawczy paleontologiczny i florystyczny, osady oligocenu i miocenu są 

trudne do „rozpoziomowania” stratygraficznego. 

 
Oligocen 

W wierceniach hydrogeologicznych wykonanych w 1980 r. nie stwierdzono utworów, które 

można by pod względem litologicznym odnieść do oligocenu. 

 
Miocen 

Rozprzestrzeniony jest na całym obszarze i w wielu miejscach, w strefach zaburzeń 

glaciektonicznych, ma swoje wychodnie na powierzchni. 

Miocen wykształcony jest w postaci piasków drobnych i pylastych z dużą zawartością 

łyszczyku, pyłów, iłów pylastych i iłów oraz węgli brunatnych. Miąższość miocenu waha się 

od 250 do 166 m.  

 
Pliocen 

Pliocen stanowi najmłodsze ogniwo trzeciorzędu i reprezentowany jest przez: 

Ø serię poznańską, wykształconą w postaci iłów i mułków z soczewkami piasków 

pylastych z cienkim pokładem węgla brunatnego w stropie; 

Ø „serię Gozdnicy”, wykształconą w postaci białych żwirów i glin kaolinowych. 

Osady pliocenu zostały silnie zerodowane i zachowały się jedynie fragmentarycznie. Osady 

serii poznańskiej odsłonięte zostały w byłej kopalni cegielni Racula. Wśród iłów stwierdzono 

występowanie soczewki silnie sprasowanego węgla brunatnego. 

 

3.7.2. Położenie i rzeźba terenu 

Obszar Zielonej Góry znajduje się w obrębie trzech jednostek fizyczno-geograficznych: 

1. Wysoczyzna Czerwieńska – w północnej części; 

2. Wał Zielonogórski w części centralnej; 

3. Obniżenie Nowosolskie w części południowej. 

 
Wysoczyzna Czerwieńska 

Wysoczyzna Czerwieńska jest jednostką poligenetyczną na którą składają się: wysoczyzna 

moreny dennej z licznymi kemami, rozległa terasa kemowa, niecki wytopiskowe oraz wał 

kemowy. Wznosi się ona na wysokości 55-135 m n.p.m. i jest pochylona ku północy. Tworzy 

ją idąc od południa terasa kemowa przylegająca w formie półki do Wału Zielonogórskiego, 
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dość płaska o spadkach nie przekraczających 5%. Jest to najwyższa partia Wysoczyzny 

Czerwieńskiej. Rozcinają ją doliny Moczydła i Białego Potoku, wyraźnie wcięte w podłoże o 

średniej szerokości 50-150 m. W części zachodniej terasy jest kilka bezwodnych dolinek 

bocznych, nieckowatych o kilkudziesięciometrowej szerokości. 

 
Wysoczyzna morenowa 

Wysoczyzna morenowa falista obejmuje zarówno pagórki kemowe jak i morenowe. Pagóry 

kemowe mają charakter kopczyków o 10-20 m wysokości względnej i występują ławicowo w 

zachodniej części wysoczyzny. Pagóry i kulminacje morenowe są bardziej spłaszczone  

i mniej żywo zaznaczają się w terenie. Wśród obszarów wyniesionych zaznaczają się rozległe 

niecki wytopiskowe, o dnach położonych 20-30 metrów niżej. Są to obszary prawie płaskie 

tworzące trzy baseny. Od zachodu baseny tzw. Niecki Płotowskiej rozdzielone obszarem 

kemowym w formie wału, oraz Niecka Chynowska. Dolinki w obrębie tej jednostki są mniej 

wcięte w podłoże niż na terasie kemowej. Szerokość i kształt dolinek jest bardzo 

nieregularny. Lokalnie szerokość dolinek wynosi 20 m, a kilkaset metrów dalej osiąga 400-

500 m. Szczególnie mało wyraźnie zaznaczają się w rzeźbie w rejonie niecek wytopiskowych, 

gdzie tworzą rozległe płaskie obszary podmokłe. Dość często spotyka się zagłębienia 

bezodpływowe, które osiągają rozmiary od 1 do 10 ha. Zagłębienia te, choć w mniejszej 

ilości, występują również na terasie kemowej.  

 
Wał Zielonogórski 

Wał Zielonogórski jest jednostką zdecydowanie dominującą na terenie Zielonej Góry. 

Stanowi go morena czołowa spiętrzona. Wysokość bezwzględna szczytowych partii wału 

przekracza 210 m n.p.m. Wał tworzy główny grzbiet wododziałowy o szerokości od 

kilkudziesięciu metrów do 400 m oraz liczne łagodne grzbieciki i kopulaste kulminacje 

rozdzielone systemem dolinek bocznych. Rzeźba wału jest dość żywa a spadki stoków bardzo 

zróżnicowane. W miarę oddalania się od głównego grzbietu spadki maleją. 
 
Obniżenie Nowosolskie 

Obniżenie Nowosolskie jest to obniżenie o charakterze pradoliny i stanowi niewielki 

fragment w południowej części Zielonej Góry. Powierzchnia terenu równinna (sandrowa) 

założona na wysokości 80 – 100 m n.p.m. 

 
Formy sztuczne 

Największe zmiany powierzchni gruntu związane są z działalnością budowlaną. Są to 

głównie: wyrównywania powierzchni, zasypywanie dolinek i obniżeń, tarasowanie zboczy, 
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nasypy drogowe i kolejowe. Innymi, lecz bardzo istotnymi formami są zapadliska pogórnicze 

występujące w zachodniej części miasta i w rejonie wsi Wilkanów. Mają one na ogół formę 

podłużnych niecek odzwierciedlających przebiegi chodników górniczych. Procesy te nie są 

zakończone. 

Inne tereny sztuczne to wyrobiska poeksploatacyjne surowców ilastych i kruszywa 

naturalnego. Największe z nich to wyrobisko w rejonie Cegielni „Krośnieńska” w Raculi, 

Chynowie i Przylepie. Tylko niektóre wyrobiska zostały zrekultywowane. Niektóre 

wyrobiska wykorzystywano lub w dalszym ciągu się wykorzystuje jako składowiska 

odpadów komunalnych.  

 

 
Rys 37. Morfologia terenu oraz obszary występowania szkód górniczych 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 
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3.7.3. Surowce mineralne 

W przeszłości na terenie miasta eksploatowany był węgiel brunatny, piaski, żwiry, glina 

zawałowa i iły. 

Węgiel brunatny był eksploatowany metodą podziemną, w latach 1840-1945, głównie  

w zachodniej części miasta. Następstwem eksploatacji jest powstawanie szkód górniczych  

w postaci zapadlisk, pęknięć, szczelin i progów. Proces ten trwa nadal i stanowi istotne 

zagrożenie dla posadowienia obiektów budowlanych. Obszary występowania szkód 

górniczych przedstawiono na rysunku 32. 

Piaski były eksploatowane na terenie Chynowa w rejonie ulicy Sosnowej. Na skutek 

prowadzonego wydobycia metodą odkrywkową powstało wyrobisko, które zostało 

zrekultywowane. 

Eksploatacja iłów miała miejsce w rejonie cegielni „Krośnieńska” i została zakończona  

w 1987 roku. Efektem prowadzonego wydobycia było powstanie terenów poeksploatacyjnych 

w tym wyrobiska. W omawianym obszarze powstało osiedle mieszkalne. 

Aktualnie na terenie miasta nie ma rozpoznanych i udokumentowanych złóż surowców 

mineralnych, pozostaje natomiast do rozwiązania problem zapewnienia optymalnego sposobu 

rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. 

 

3.7.4. Gleby 

3.7.4.1. Wprowadzenie 

Gleba (grunt) jako element każdego ekosystemu, która ostatecznie gromadzi substancje, 

również zanieczyszczające z innych jego komponentów – analogicznie w stosunku do innych 

obszarów pozamiejskich, o charakterze rolniczym, leśnym itp., wykazuje dużo większą 

złożoność.  

Tereny miejskie należy rozpatrywać jako specyficzne środowiska antropologiczne. Na stan 

gleb terenów miejskich mają wpływ zarówno czynniki pochodzenia naturalnego jak  

i antropogenicznego. Wpływ ten związany jest ze spadkiem urodzajności gleb, co objawia się 

obniżeniem jakości i ilości próchnicy w glebach, zmianą kwasowości, struktury gleb, 

wymywaniem kationów zasadowych a w konsekwencji spadkiem zasobności i żyzności 

gleby. Ciągłe zmiany klimatyczne oraz szaty roślinnej wraz z postępującą erozją zaliczane są 

do naturalnych procesów mających istotny wpływ na jakość środowiska glebowego.  
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Wśród czynników typowo antropogenicznych istotny wpływ na zanieczyszczenie gleb mają 

emisje pyłowe i gazowe, zarówno ze źródeł przemysłowych jak również motoryzacyjnych. 

Ponadto zanieczyszczenie związane ze składowaniem odpadów, działalność wydobywcza 

oraz niewłaściwe rolnicze użytkowanie gruntów.  

 
Tereny biegnące wzdłuż arterii komunikacyjnych są w sposób ciągły narażone na 

zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania paliw: tlenki azotu, węglowodory i pierwiastki 

śladowe, w tym ołów. Także eksploatacja dróg i pojazdów jest przyczyną przenikania do 

gleby związków organicznych i metalicznych: kadmu, niklu, miedzi i cynku. Kolizje drogowe 

z udziałem pojazdów transportujących substancje niebezpieczne powodują lokalne zagrożenia 

dla środowiska glebowego przez skażenia substancjami ropopochodnymi, kwasami i innymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tereny zabudowane mieszkalne: 5 686 852 m2  

Tereny zabudowane przemysłowe: 1 996 163 m2  

Tereny różne: 139 782 m2  

Tereny nie zabudowane: 3 804 549 m2  

Tereny zieleni, rekr. wypocz.: 1 851 156 m2  

Drogi: 5 659 321 m  

Użytki kopalne: 63 146 m2  

Lasy i grunty leśne: 26 864 737 m2  

Grunty zadrzewione i zakrzewione: 374 134 m2  

Łąki trwałe: 525 543 m2  

Nieużytki: 264 766 m2  

Pastwiska trwałe: 322 464 m2  

Grunty orne: 5 430 131 m2  

Sady: 6 248 m2  

Inne grunty komunikacyjne: 4 565 m2  

Koleje: 522 549 m2  

Rowy: 75 641 m2  

Tereny zabudowane inne: 4 624 101 m2  

Tereny rolne zabudowane: 401 441 m2  
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3.7.4.2. Typy gleb 

Na tle innych miast pogranicza polsko-niemieckiego, Zielona Góra jest miastem unikalnym, 

łączącym w sobie elementy miasta nizinnego i górskiego. W związku z tym występują w jego 

obrębie znaczące różnice w litogenezie, pedogenezie, zagospodarowaniu terenu, kumulacji 

zanieczyszczeń, mechanicznych przekształceniach środowiska glebowego itp. 

Geologia powierzchniowych warstw gruntów zielonogórskich związana jest z procesami 

lodowcowymi zlodowaceń morza bałtyckiego i środkowopolskiego oraz sedymentacją 

osadów polodowcowych późnego plejstocenu i holocenu. Dominującymi formami 

geologicznymi tego obszaru są: 

Ø równiny sandrowe, zbudowane z piasków i żwirów wodno-lodowcowych; 

Ø moreny czołowe, zbudowane z piasków, żwirów i głazów, 

Ø moreny denne, zbudowane z piasków, żwirów, mułków i utworów gliniastych. 

 

Relief obszaru miejskiego Zielonej Góry odznacza się dużą złożonością - od wzgórz Wału 

Zielonogórskiego na południu i południowym zachodzie do równomiernego obszaru Niecek 

Płotowskiej i Chynowskiej na północy. Różnice wysokości względnej dochodzą do 150 m. 

Klimat na tle innych rejonów Polski jest stosunkowo łagodny, z średnią temperaturą 

powietrza 8,7-8,9oC i opadami około 626-726 mm. Zalesienie jest wysokie - przekraczające 

50%, przy czym opisywane tereny niegdyś były porośnięte prawie litymi kompleksami lasów 

liściastych i iglastych borów. W obrębie gruntów zalesionych stwierdza się dominację sosny 

zwyczajnej (81,23% powierzchni zalesionej), tworzącej siedliska boru świeżego, boru 

mieszanego świeżego i rzadziej boru suchego. 

 
W takich warunkach siedliskowych na terenach Zielonej Góry przeważającym naturalnym 

typem gleb są gleby bielicowe, o różnym stopniu zbielicowania, kwaśne, z mniej lub bardziej 

zaznaczonym poziomem wymycia i akumulacji. Ich profil genetyczny charakteryzuje się 

typowym układem poziomów genetycznych: A0-A1-A2-BhFe-C. Poziom próchniczny ma 

niewielką miąższość (do 10 cm), wykazuje kwaśny odczyn i niską zasobność w składniki 

pokarmowe roślin. Na niewielkich obszarach spotykane są gleby brunatne, czarne ziemie, 

gleby mułowe, murszowe i torfowe. W typie gleb brunatnych najczęściej spotyka się gleby 

brunatne wyługowane i brunatne kwaśne bielicowe. Gleby w typie czarnych ziem to 

najczęściej czarne ziemie zdegradowane, w klasie gleb torfowych - typ gleb torfowych 

wytworzonych z torfów torfowisk niskich, natomiast w typie gleb murszowych - gleby 

mineralno-murszowe. 
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W warunkach obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry powyższy opis może być traktowany 

jako punkt wyjścia do oceny stanu środowiska glebowego, silnie zmienionego przez 

działalność człowieka. Tylko niektóre rejony miasta (peryferyjne w stosunku do kierunków 

ekspansji miasta oraz towarzyszące ciekom wodnym) wykazują obecność gleb 

o niezmienionym, bądź w niedużym stopniu zmienionym profilu i właściwościach zbliżonych 

do ich odpowiedników w obszarach pozamiejskich. 

 

W obszarze miasta Zielona Góra występują następujące grupy gleb: 

Ø gleby brunatne wytworzone z glin i pyłów, podścielonych glinami, żyzne, 

o dobrze wykształconej warstwie próchniczej i prawidłowych stosunkach 

powietrzno-wodnych, IIIa i IIIb klasy gruntów ornych kompleksu pszennego; 

Ø gleby brunatne wyługowane, wytworzone z glin napiaskowych i piasków 

gliniastych podścielonych glinami o wykształconej warstwie próchniczej 

i prawidłowych stosunkach powietrzno-wodnych, klasy IIIb i IVb kompleksu 

pszenno-żytniego i żytniego dobrego; 

Ø gleby brunatne wyługowane z piasków gliniastych naglinowanych oraz glin 

podścielonych iłami, nadmiernie uwilgotnione, klasy IVa i IVb kompleksu 

pszenno-pastewnego; 

Ø gleby brunatne wyługowane, wytworzone z piasków słabogliniastych 

podścielonych glinami lekkimi, mało żyzne o poprawnych stosunkach 

powietrzno-wodnych, klasy V kompleksu żytniego słabego; 

Ø gleby bielicowe i brunatne wyługowane, a miejscami czarne ziemie wytworzone 

z piasków ilastych podścielonych piaskami luźnymi, mało żyzne, skłonne do 

przesuszeń, klasy IV kompleksu żytniego słabego; 

Ø gleby mułowo-torfowe, w obrębie zagłębień. 

 

Obecnie uprawy rolnicze prowadzone są w obszarach rozwoju Chynów Północny i Złota 

Łącza Zachód. Obszary, gdzie grunty rolne miały najsłabsze gleby, na których osiągano 

niskie plony, nie są uprawiane od wielu lat, przez co można je traktować jako utracone dla 

rolnictwa. Na części gruntów rolnych, na których zaprzestano upraw, urządzono ogrody 

działkowe, w tym głównie w zespole urbanistycznym Jędrzychów Zielony. 
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Rys 38. Mapa bonitacyjna gleb na terenie miasta Zielona Góra 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 

 

 

3.7.4.3. Odczyn gleb 

Odczyn wierzchniego poziomu (0-20 cm) omawianych gleb i gruntów jest w dużej mierze 

alkaliczny (pH w 0,01 CaCl2 osiąga wartość 7,50 w centrum miasta - rejon G - rys. 39), co 

wykazuje drastyczną zmianę właściwości w stosunku do naturalnego pierwowzoru. 

Naturalne gleby zielonogórskie, wśród których największy udział mają gleby bielicoziemne, 

charakteryzują się odczynem mierzonym w 0,01m CaCl2 w granicach 2,60-3,50. 
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3.7.4.4. Zanieczyszczenie gleb metalami 

Dla właściwego przedstawienia sytuacji glebowo-gruntowej Zielonej Góry w końcu lat 90-

tych wyznaczono rejony miasta o możliwie wewnętrznie jednolitym poziomie antropopresji. 

Zrealizowano to, wydzielając 16 rejonów (oznaczonych od A do P), co odzwierciedla 

współczesny stan poznania opisywanej problematyki. 

 

 

Rys 39. Podział obszaru miasta Zielona Góra na rejony o zbliżonym wewnętrznie poziomie 

antropopresji wobec gleb i gruntów 
Źródło: Opracowanie: Stan Środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku 
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Tabela 48. Fizyko-chemiczne właściwości powierzchniowych prób glebowych z terenu miasta 
Zielona Góra (zakres – min. – maks. dla poszczególnych rejonów miasta) 

G
łę

bo
ko

ść
 

Z
aw

ar
to

ść
 m

at
er

ii 
or

ga
ni

cz
ne

j 
(p

ró
ch

ni
cy

) 

Pb
 - 

og
ół

em
 

C
d 

- o
gó

łe
m

 

Z
n 

- o
gó

łe
m

 

R
ej

on
 

cm 

Sk
ła

d 
gr

an
ul

om
et

ry
cz

ny
 

% 

pH
 w

 0
,0

1 
m

 C
aC

l 2 

mg/kg s.m. 

A 0-20 pl-ps 0,46-3,80 3,93-5,13 25,98-40,80 0,50-0,68 41,94-67,80 
B 0-20 pl-ps 0,40-0,44 6,80-7,40 10,44-14,50 0,32-0,50 52,80-69,30 
C 0-20 pl-ps 0,10-2,22 5,80-7,26 17,86-28,57 0,07-0,20 81,25-204,17 
D 0-20 pl-ps 0,39-1,06 5,68-7,35 36,65-83,60 0,35-0,76 72,32-209,60 
E 0-20 pl-ps 0,07-1,34 4,08-7,46 48,14-92,30 0,56-0,98 68,34-216,60 
F 0-20 pl-ps 0,69-3,28 6,46-7,18 7,17-21,43 0,03-0,20 122,92-187,50 
G 0-20 pl-ps 0,50-3,26 3,92-7,50 48,14-180,26 0,54-1,16 41,54-80,98 
H 0-20 pl-ps 0,50-2,07 3,79-6,82 31,32-96,68 0,44-0,92 38,84-98,10 
I 0-20 pl-ps 0,19-0,53 7,00-7,10 8,54-11,50 0,39-0,42 39,00-46,10 
J 0-20 pl-ps 0,32-1,68 4,33-7,00 35,78-80,70 0,64-1,08 49,02-92,60 
K 0-20 pl-ps 0,32-1,10 3,81-4,19 47,28-67,66 0,62-0,66 49,12-58,48 
L 0-20 pl-ps 0,10-4,59 6,90-7,12 10,50-67,86 0,07-0,12 81,25-258,33 
M 0-20 pl-ps 0,60-3,50 3,96-6,90 21,10-44,16 0,44-0,92 38,16-50,68 
N 0-20 pl-ps 0,78-2,69 3,40-4,80 25,00-42,86 0,02-0,12 41,54-68,34 
O 0-20 pl-ps 1,12-4,95 4,02-4,53 34,80-69,22 0,62-0,88 48,90-86,90 
P 0-20 pl-ps 0,99-4,32 3,20-3,40 5,50-19,65 0,02-0,19 29,00-43,90 

Źródło: Opracowanie: Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku 
 

 

3.7.4.5. Przekształcenia mechaniczne, chemiczne i biologiczne 
gruntów miejskich 

Gleby miasta Zielona Góra wykazują szereg różnic w porównaniu z naturalnymi glebami. 

Nasilające się przekształcenia mechaniczne gleb i gruntów związane są z dynamicznym 

rozwojem miasta i wynikają z prowadzenia głębokich wykopów, budowy dróg i mostów czy 

wyrównywania placów. 
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W warunkach Zielonej Góry, dochodzą do tego prace związane z wyrównywaniem wyrobisk 

miejscowych, po licznie występujących na terenach podmiejskich piaskowniach 

i żwirowniach oraz odkrywkach materiałów ilastych i kopalniach węgla brunatnego. 

Podstawowym problemem dla środowiska, wynikającym z prowadzenia prac budowlanych, 

jest przekształcenie gleb i gruntów w kierunkach: całkowitego zniszczenia profilu glebowego, 

skrócenia profilu glebowego poprzez usunięcie niektórych warstw, domieszania materiałów 

obcych (materiałów budowlanych i konstrukcyjnych). 

W pierwszym przypadku pierwotna gleba traci wszystkie swoje właściwości i bez procesu 

rekultywacji nie jest w stanie pełnić innych funkcji niż stanowienie płaszczyzny budowlanej. 

Drugi rodzaj zmian powoduje usunięcie warstwy próchniczej. Teren taki również wymaga 

rekultywacji przed wykorzystaniem go do upraw roślinnych.  

Domieszki i nowotwory glebowe wprowadzane do profilu wpływają na liczne zmiany fizyko-

chemiczne gleby (gruntu), naruszając stosunki powietrzno-wodne gleby prowadząc tym 

samym do wzrostu wodoprzepuszczalności. Może to spowodować rozprzestrzenianie się 

i przenikanie do wód gruntowych zanieczyszczeń powierzchniowych. Domieszki 

rozdrobnionych materiałów budowlanych nie naruszają znacząco właściwości fizycznych 

gleby, natomiast mają wpływ na właściwości fizyko-chemiczne oraz chemiczne. Wpływa to 

na blokowanie wielu pierwiastków w glebie (sorpcja chemiczna) oraz zmniejsza spektrum 

możliwych do nasadzenia roślin, z których większość ma optimum w granicach pH 6,0-6,5. 

 

Właściwości fizyczne, fizyko-chemiczne, chemiczne i biologiczne gleb i gruntów na terenie 

Zielonej Góry są wypadkową działania wielu czynników, z których wiodące to: 

Ø industrializacja miasta; 

Ø natężenie ruchu kołowego; 

Ø gęstość zaludnienia; 

Ø gospodarka odpadowo-ściekowa; 

Ø struktura powierzchniowa miasta; 

Ø otocznie miasta; 

Ø mikroklimat miasta. 

 

Szczegółowa analiza składu mechanicznego wskazuje, że gleby Zielonej Góry są utworami 

od piasku luźnego, poprzez piasek słabogliniasty (najczęściej występujący) do piasku 

gliniastego lekkiego.  
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W antropogenicznie przekształconych glebach Zielonej Góry obserwuje się bardzo dużą 

zmienność zawartości materii organicznej w poziomie wierzchnim (0,07-4,95%), co wynika 

z różnego traktowania warstwy próchniczej przez inwestorów budowlanych i użytkowników 

terenu. Najbardziej jednolite pod tym względem są tereny ukształtowane ponad 30 lat temu, 

gdzie zaczyna być widoczne sztuczne formowanie się gleby (rejony: B, C, D, I, J, K). 

 

Głównymi substancjami zanieczyszczającymi tereny zurbanizowane są: 

Ø siarka, tlenki siarki; 

Ø tlenki azotu; 

Ø tlenek węgla; 

Ø metale ciężkie; 

Ø fluorowce; 

Ø pochodne ropy naftowej; 

Ø inne zanieczyszczenia organiczne. 

 

Na stan gleby w Zielonej Górze największy wpływ mają również metale ciężkie i pochodne 

ropy naftowej. Pozostałe zanieczyszczenia, migrujące z powietrza atmosferycznego są albo 

nietrwałe (część zanieczyszczeń organicznych, tlenki azotu, węgla) lub neutralizowane 

wskutek dużej zawartości Ca w glebach miejskich (tlenki siarki). 

Pochodne ropy naftowej stwierdza się w glebach zielonogórskich tylko lokalnie – 

w bezpośrednim sąsiedztwie stacji benzynowych i przy najruchliwszych arteriach w ilościach 

nie zagrażających środowisku gruntowo-wodnemu. 

 
Zawartość ołowiu w poziomach wierzchnich (0-20 cm) gleb miejskich na większości 

opisywanego obszaru mieści się w I kategorii zanieczyszczenia. W rejonach D, E, H, J – 

w niektórych punktach zawartość ołowiu jest wyższa, klasyfikując je w II kategorii 

zanieczyszczeń - co odpowiada średniemu zanieczyszczeniu. 

 
Kadm ogółem w próbach glebowych z poziomu wierzchniego (0-20 cm) gleb Zielonej Góry 

również w większości rejonów mieści się w I kategorii zanieczyszczeń (0,3-1,0 mg Cd/kg). 

W rejonach G i J część prób wykazuje zawartość kadmu przekraczającą limit 1,0 mg Cd/kg, 

klasyfikując go w II kategorii zanieczyszczeń. 
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Pod względem zawartości cynku wszystkie próby z rejonów I i P wykazują poziom od 0  

do 50 mg Zn/kg). W rejonach A, G, H, J, K, M, N, O zawartość cynku mieści się częściowo 

w I kategorii zanieczyszczenia (50-100 mg Zn/kg). Również rejony B, C, D, E, L wykazują  

I kategorię zanieczyszczenia cynkiem. Część prób z rejonów C, D, E, F wykazuje nieznaczne 

przekroczenie limitu 100 mg Zn/kg, klasyfikując go tym samym do II kategorii 

zanieczyszczenia (100-200 mg Zn/kg). W rejonie L natomiast, próby wykazują przekroczenie 

200 mg Zn/kg, klasyfikując go w III kategorii zanieczyszczenia (200-700 mg Zn/kg).  

Poziom ten w odniesieniu do cynku jest uznawany za potencjalnie zagrażający wodom 

gruntowym, co przy dużej przepuszczalności gruntów wskazuje na konieczność 

monitorowania tego terenu.  

 
Generalnie poziom zanieczyszczenia gleb Zielonej Góry w warstwie 0-20 cm cynkiem, 

kadmem i ołowiem jest niski. Większość obszaru zurbanizowanego przedstawia „0” i „I” 

kategorię zanieczyszczeń, a nawet w przemysłowym obszarze miasta (rejony D i E) nie 

stwierdza się zawartości powyżej III kategorii zanieczyszczenia. 

 

3.7.4.6. Ocena roślinności miejskiej w aspekcie akumulacji 

zanieczyszczeń glebowych 

Zawartość metali ciężkich w roślinach jest silnie skorelowana z zanieczyszczeniem 

środowiska miejskiego. Metale ciężkie pobierane są przez rośliny w dużej mierze z pyłów 

osiadających na powierzchni samych roślin. 

Na obszarze Zielonej Góry największą zawartość metali ciężkich w roślinach odnotowano 

przy: al. Wojska Polskiego, al. Niepodległości, placu Marszałka Piłsudzkiego, w centrum 

miasta o dużym nasileniu ruchu kołowego i dużej koncentracji starych kotłowni 

indywidualnych. Najmniejsze z kolei koncentracje metali ciężkich w materiale roślinnym 

stwierdzono w parku przy Palmiarni, co związane jest z odległością od arterii 

komunikacyjnych oraz bardzo drobnym przewietrzaniem terenu położonego na stokach 

wzgórza. Wyniki analiz powszechnie stosowanych w miejskich terenach zielonych roślin tj. 

trawy, akacje, lipy wykazały szereg prawidłowości dotyczących zawartości metali ciężkich 

w liściach tychże roślin. Wszystkie analizowane rośliny odznaczyły się wysoką kumulacją 

cynku w liściach, kilkukrotnie przekraczającą wartości graniczne.  

Z kolei największymi zdolnościami kumulacji ołowiu odznaczyły się lipy i trawy. 
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W odniesieniu do kadmu nie odnotowano na terenie Zielonej Góry ekstremalnie wysokich 

koncentracji w materiale roślinnym, a przekroczenie normatywów stwierdzono tylko w kilku 

miejscach. 

Jak wspomniano powyżej największe zawartości metali ciężkich w materiale roślinnym 

stwierdzono w bezpośrednim sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych miasta , które są 

terenem najczęściej uczęszczanym - co stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Taksonomia gleb miejskich obszaru Zielonej Góry jest silnie skorelowana z charakterem 

i historią rejonów wyznaczonych na mapie (rys. 39) W rejonach starych, gdzie 

przekształcenia gleb naturalnych miały miejsce przed kilkudziesięciu laty – tereny 

użytkowane jako zieleńce wykazują cechy gleb naturalnych, zbliżonych do gleb łąkowych, 

ograniczonych i tylko domieszki oraz nowotwory w profilu glebowym wskazują na 

antropogeniczny rodowód. Zgodnie z IV wydaniem Klasyfikacji Gleb Polski mogą one być 

uznane za gleby antropogeniczne próchnicze. 

Większość gleb Zielonej Góry wykazuje większe lub mniejsze przekształcenia. Najczęściej 

spotykane są gleby przekształcone mechanicznie, różniące się charakterem i typem 

przekształceń, polegających na domieszaniu obcych materiałów różnych jakościowo 

i w zróżnicowanych ilościach, pozbawieniu gleby warstw (-y) wierzchnich, zdejmowanych 

w ramach prac budowlanych, przykryciu gleby materią mineralną lub organiczną. Ostatnie 

czynności są typowe dla działalności rekultywacyjnej, związanej z formowaniem miejskich 

terenów zielonych. 

W zależności od charakteru domieszek, gleby przekształcone mechanicznie wykazują często 

także zmiany chemizmu oraz gospodarki wodnej.  

 

Gleby zielonogórskie, w większości lekkie, o niskiej zawartości składników mineralnych są 

bardziej podatne na degradację, niż gleby zwięzłe. Dodatkowo na glebach takich ujemne 

skutki działania czynników toksycznych (np. zanieczyszczeń) ujawniają się szybko i w ostrej 

postaci (np. poprzez wymieranie roślin, zatrucia zwierząt i ludzi). 

 

Cechą zwiększającą odporność gleb miejskich Zielonej Góry jest często stwierdzany wysoki 

ich odczyn (w granicach obojętnego a nawet alkalicznego), dzięki któremu możliwe jest 

buforowanie zakwaszającego działania zanieczyszczeń przemysłowych i pochodzących ze 

spalania paliw energetycznych (głównie SO2 i NOx) oraz chemiczna sorpcja i ograniczenie 

przyswajalności dla roślin ołowiu i innych metali ciężkich. 
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Dużo gorzej wygląda retencja wodna gleby, zasobności w składniki pokarmowe roślin 

i równowagi jonowej, które decydują o możliwościach zaspokajania potrzeb wodnych roślin. 

Utwory o składzie mechanicznym piasku luźnego i piasku słabogliniastego mają zdolność 

podnoszenia wody na wysokość 30-40 cm, natomiast filtracja wody jest bardzo szybka. 

Wskutek tego gleby te nie są okresowo lub trwale nadmiernie suche. Z punktu widzenia 

ochrony środowiska, gleby takie nie tworzą także wystarczającej bariery dla przemieszczania 

się metali ciężkich o profilu glebowym i na styku gleba - roślina. Ważnym aspektem tego 

zagadnienia jest występowanie na terenie Zielonej Góry cennych, z powodu czystości, 

wodnych ujęć studziennych i głębinowych ujęć wody. 

 

3.7.5. Podsumowanie i wnioski 

W chwili obecnej na obszarach szkód górniczych, spowodowanych pozyskiwaniem 

surowców naturalnych, nie dopuszcza się wznoszenia budynków. Wszystkie szkody górnicze 

powstałe w czasie eksploatacji złóż będą w miarę możliwości likwidowane. 

 

 

3.8.  Poważne awarie 

3.8.1. Wprowadzenie 

Obowiązująca ustawa Prawo Ochrony Środowiska wprowadza pojęcie poważnej awarii, pod 

którym rozumie się zdarzenie (w szczególności emisję, pożar lub eksplozję) powstałe 

w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu z udziałem substancji 

niebezpiecznych, które może doprowadzić do natychmiastowego lub z opóźnieniem, 

powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi bądź środowiska. 

Prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia środowiska wskutek awarii jest szczególnie 

wysokie w aglomeracjach miejskich, w których znajduje się wiele zakładów przemysłowych, 

stosujących i magazynujących środki chemiczne oraz sąsiadujących z gęstą i zwartą 

zabudową mieszkaniową, w którą wkomponowany jest skomplikowany układ transportu 

drogowego i kolejowego. Miasto Zielona Góra jest również takim zagrożeniem objęte.  
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Zdarzające się losowo awarie techniczne i technologiczne w jednostkach stosujących, 

produkujących lub magazynujących materiały niebezpieczne oraz w transporcie takich 

substancji, powodować mogą negatywne skutki w środowisku. Skutki te obejmują 

następujące rodzaje zdarzeń: 

Ø zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska w wyniku awarii 

i katastrof w zakładach przemysłowych, transporcie, rozładunku i przeładunku 

materiałów niebezpiecznych i innych substancji; 

Ø pożary na rozległych obszarach lub długo trwające a także towarzyszące awariom 

z udziałem materiałów niebezpiecznych, powodujące zniszczenie lub 

zanieczyszczenie środowiska; 

Ø zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku katastrof 

budowli hydrotechnicznych; 

Ø zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku klęsk 

żywiołowych: huraganów, powodzi, suszy, trzęsienia ziemi.  

 
Jednym z najważniejszych zadań w zakresie prewencji poważnych awarii jest ewidencja 

źródeł, które mogą spowodować tego typu zagrożenia.  

 

3.8.2. Zagrożenia naturalne 

Zagrożenia naturalne mogące wystąpić w obszarze Zielonej Góry związane są ze zjawiskami 

meteorologicznymi i hydrologicznymi. Zjawiska meteorologiczne to głównie susza glebowa  

i wynikające stąd duże zagrożenie pożarowe terenów leśnych. Natomiast występujące 

lokalnie deszcze mogą być przyczyną zagrożeń powodziowych.  

Zagrożeniem naturalnym gruntów rolnych i leśnych jest erozja, jednak w rejonie Zielonej 

Góry zagrożenie erozją wietrzną jest niskie, podobnie zresztą jak zagrożenie erozją wodną 

powierzchniową i erozją wąwozową. 

 

3.8.3. Zagrożenia antropogeniczne 

Zagrożenia antropogeniczne dla środowiska naturalnego wynikają z działalności człowieka, 

tj. wykorzystywania i przetwarzania zasobów. Źródłem presji na środowisko są poszczególne 

dziedziny gospodarki oraz codzienne bytowanie mieszkańców. Obszarami o największym 

potencjalnym zagrożeniu są obszary uprzemysłowione i zurbanizowane.  
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Wśród zagrożeń środowiska związanych z gospodarką komunalną należy wymienić: 

• Ścieki komunalne nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone. Największe 

zagrożenie występuje na terenach miasta, charakteryzujących się niskim stopniem 

skanalizowania przy równocześnie wysokim stopniu zwodociągowania. 

• Odpady komunalne. Zagrożeniem dla środowiska są składowiska nie odpowiadające 

wymaganiom ochrony środowiska oraz tzw. dzikie wysypiska, szczególnie poza 

obszarami miast. 

• Niska emisja zanieczyszczeń powietrza, co znajduje odzwierciedlenie we wzrostach 

stężeń dwutlenku siarki i pyłu w powietrzu w sezonie grzewczym.  

• System transportowy stwarzający zagrożenia dla środowiska głównie z tytułu 

transportu drogowego, w tym przede wszystkim tranzytowego (tzw. TIR), a więc 

emisja spalin, generowanie hałasu i wibracji, degradacja walorów przyrodniczych 

(w tym fragmentacja korytarzy ekologicznych) i krajobrazowych oraz nadzwyczajne 

zagrożenia środowiska. Największe potencjalne zagrożenie hałasem i emisją spalin 

występuje wzdłuż dróg krajowych, w centrum miasta w otoczeniu gęstej zabudowy. 

Ponadto, występuje zagrożenie wynikające z transportu materiałów niebezpiecznych. 

• Przemysł i energetyka zawodowa są źródłem zagrożeń dla środowiska w związku z: 

emisją zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzaniem ścieków, wytwarzaniem 

odpadów, degradacją powierzchni ziemi, zużywaniem zasobów naturalnych, emisją 

hałasu i awariami przemysłowymi. 

• Turystyka i rekreacja. Jej rozwój, zwłaszcza niekontrolowany, skutkuje “dzikim 

zagospodarowaniem” obszarów cennych przyrodniczo oraz zagrożeniem środowiska 

w związku z infrastrukturą techniczną nie zabezpieczającą w pełni środowiska (np. 

system kanalizacji i oczyszczania ścieków) oraz nadmierną liczbą turystów (w tym 

zmotoryzowanych).  

• Rolnictwo jest źródłem odpadów niebezpiecznych (pozostałości po środkach 

ochrony roślin) oraz zanieczyszczeń obszarowych, będących głównym zagrożeniem 

dla jakości wód powierzchniowych.  
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3.8.4. Potencjalne źródła poważnych awarii na terenie Zielonej 

Góry 

3.8.4.1. Przemysł 

Duże zagrożenie dla środowiska stanowią przede wszystkim zakłady stosujące w procesie 

technologicznym różnorodne związki chemiczne. Na terenie miasta Zielona Góra do grupy 

potencjalnych sprawców awarii przemysłowych zakwalifikowane jest, przez Wojewódzki 

Inspektorat Środowiska, Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego NORDIS w Zielonej 

Górze ze względu na transport, magazynowanie i stosowanie amoniaku. 

3.8.4.2. Transport samochodowy 

Transport samochodowy wykorzystywany jest do przewożenia materiałów w opakowaniach 

i zbiornikach o różnej pojemności i z różnych materiałów. W przypadku katastrofy 

i uszkodzenia opakowania może nastąpić masowe porażenie ludzi i zwierząt, a także 

degradacja środowiska oraz warunków meteorologicznych. Zagrożenie może mieć zasięg od 

kilku nawet do kilkunastu kilometrów. 

Największa częstotliwość przewozów materiałów niebezpiecznych w Zielonej Górze 

występuje na następujących drogach międzyregionalnych: 

Ø nr 3  Jelenia Góra – Zielona Góra – Gorzów Wlkp. – Szczecin; 

Ø nr 280  Zielona Góra – Czerieńsk; 

Ø nr 284  Zielona Góra – Żary; 

Ø nr 275  Zielona Góra – Krosno Odrzańskie. 

Otwarcie obwodnicy na kierunku północ – południe i Trasy Północnej zmniejszyło znacznie 

zagrożenie tego rodzaju dla miasta. 

 

3.8.4.3. Komunikacja kolejowa 

Szlaki komunikacji kolejowej z racji dużej masy przewożonych towarów, w tym również 

środków chemicznych o właściwościach toksycznych, stanowią poważne zagrożenie dla 

otoczenia w przypadku katastrofy kolejowej. 

Z analiz katastrof kolejowych połączonych z wystąpieniem zagrożenia dla zdrowia i życia 

ludzkiego oraz środowiska (przewożone materiały niebezpieczne), jakie wydarzyły się 

w ostatnich latach zarówno w kraju jak i za granicą, wynika, że mają one najczęściej miejsce 

na stacjach kolejowych lub na rozrządowych oraz w ich sąsiedztwie. 
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Najczęściej wykorzystywanym szlakiem kolejowym przewozu materiałów niebezpiecznych 

przebiegającym przez miasto Zielona Góra jest trakcja Wrocław-Nowa Sól-Zielona Góra-Rzepin. 

 

3.8.4.4. Podsumowanie i wnioski 

Jednostką koordynującą akcję ratowniczą w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub innej 

sytuacji kryzysowej jest Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta Zielona Góra, który prowadzi także szkolenia mieszkańców w zakresie obrony 

cywilnej.  

W ostatnich latach w Zielonej Górze miały miejsca zdarzenia, o znamionach poważnych 

awarii, głównie związane z wypadkami drogowymi. W ostatnim czasie wystąpiło również 

kilka zdarzeń wynikłych z braku nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń gospodarki wodno-

ściekowej np. w 1999r. doszło do zanieczyszczenia cieków Łącza oraz Zimna Woda 

substancją ropopochodną. Ogólnie należy stwierdzić, że najczęstszą przyczyną poważnych 

awarii (we wcześniejszych aktach prawnych określana nadzwyczajnym zagrożeniem 

środowiska) była nieodpowiedzialność ludzi obsługujących urządzenia techniczne. 

Zarejestrowane zdarzenia o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ostatnich 

latach wg rejestru GIOŚ przedstawiają poniższe tabele. 
 

Tabela 49. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w Zielonej Górze w II kwartale 2000r. 
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w II kwartale 2000r. 

Data Miejscowość Opis zdarzenia Działania podjęte przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska 

Uwagi 

04.05.2000 Łężyca 
gm. Zielona 
Góra; 
pow. 
zielonogórski 
woj. lubuskie 

Zanieczyszczenie 
wód 
powierzchniowych 
ściekami 
technologicznymi 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w 
Zielonej Górze rozpoznania 
zdarzenia, z którego wynikało, że: 
• nastąpiło zanieczyszczenie 

cieku melioracyjnego o nazwie 
Gęśnik na długości około 2km;  

• zanieczyszczenie nastąpiło w 
wyniku rozszczelnienia sieci 
ścieków technologicznych i 
zrzutu ich do kanalizacji wód 
opadowych; 

• sprawca zdarzenia: Firma: 
“NOWITA” S.A. w Zielonej 
Górze. 

Przeprowadzono badania wód 
i ścieków. Nie stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnych 
norm. 

Zanieczyszczenie 
ustąpiło. 
Dokonano 
trwałego 
zabezpieczenia 
kanalizacji wód 
opadowych. 

Źródło: Opracowanie: Materiały WIOŚ w Zielonej Górze 
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Tabela 50. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w Zielonej Górze w I kwartale 2001r. 
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w I kwartale 2001r. 

Data Miejscowość Opis zdarzenia Działania podjęte przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska 

Uwagi 

07.02.2001 Zielona Góra 
woj. lubuskie 

Wyciek 
cyklopentanu z 
autocysterny w 
czasie postoju na 
terenie bazy 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w 
Zielonej Górze rozpoznania 
zdarzenia, z którego wynikało, że: 
• nastąpił wyciek cyklopentanu 

(nr ONZ/ADR 1146, kl. 3 
materiałów niebezpiecznych) 
z autocysterny zawierającej 
około 23 m3 tej substancji;  

• sprawca zdarzenia: 
Przedsiębiorstwo Transportowe 
"ANNEBERG TRANSPORT" 
na trasie Mińsk-Białoruś; 

• nieszczelność zauważono w 
czasie postoju autocysterny na 
terenie bazy firmy. Ilość 
wściekłej substancji określono 
na około 10 dm3; 

• wyciekająca substancja 
stwarzała zagrożenie 
wybuchowo-pożarowe; 

• akcję ratowniczą podjęła 
i przeprowadziła JRG PSPoż. 
z Zielonej Góry. z udziałem 
służb medycznych. Sprawca 
zdarzenia przepompował 
zawartość autocysterny do 
podstawionej sprawnej 
autocysterny. 

WIOŚ w Zielonej Górze prowadził 
nadzór nad usuwaniem skutków 
zdarzenia. 

Zagrożenie 
zlikwidowano. 

Źródło: Opracowanie: Materiały WIOŚ w Zielonej Górze 
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4. DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

DO 2015 ROKU 

4.1.  Wprowadzenie 

W rozdziale zawarto charakterystykę celów i działań do 2015 roku w zakresie: 

Ø poprawy jakości środowiska z podziałem na dziedziny ochrony środowiska  

tj. jakość wód, gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki 

odpadami), zanieczyszczenia powietrza, oddziaływanie hałasu, pola 

elektromagnetyczne, awarie przemysłowe,  

Ø ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów 

przyrody (ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, ochrona gleb i wód 

podziemnych), 

Ø zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii. 

 

4.2.  Poprawa jakości  środowiska 

4.2.1. Jakość wód 

4.2.1.1. Cel długookresowy do 2015 roku 

Zapewnienie odpowiedniej jakości wód powierzchniowych, ochrona wód podziemnych oraz 

zapewnienie wszystkim mieszkańcom miasta odpowiedniej jakości i ilości wody do picia 

4.2.1.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Osiągnięcie standardów jakości wody obowiązujących w krajach Unii będzie wymagać 

realizacji wielu inwestycji w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemu 

kanalizacyjnego.  

 

Kierunki działań: 

Ø zaopatrzenie w wodę: 

- budowa i modernizacja sieci wodociągowej, 

- modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody,  

- likwidacja nieczynnych ujęć wody, 
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Ø gospodarka ściekowa: 

- uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście (w sektorze mieszkalnictwa), 

- promowanie, wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki 

wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych (w sektorze przemysłu i energetyki). 

 

4.2.2. Gospodarowanie odpadami 

4.2.2.1. Cele długookresowe do 2015 roku 

Ø Dla odpadów powstających w sektorze komunalnym: 

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich 

odzysku i unieszkodliwiania 

Rozbudowa składowiska odpadów „Racula” 
 
Ø Dla odpadów powstających w sektorze gospodarczym: 

Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz optymalizacja systemu 

ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania 
 

4.2.2.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Kierunki działań: 

Ø dla odpadów powstających w sektorze komunalnym: 

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagadnień gospodarki odpadami 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości minimalizacji ich wytwarzania 

(poprzez edukację ekologiczną), 

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, 

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych i niebezpiecznych, 

- redukcja w odpadach kierowanych na składowisko zawartości składników 

biodegradowalnych, 

- zamykanie i rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych, 

 
Ø dla odpadów powstających w sektorze gospodarczym: 

- promowanie i systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych 

technologii produkcji,  
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- promowanie wśród podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe 

działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów. 

 

4.2.3. Jakość powietrza 

4.2.3.1. Cel długookresowy do 2015 roku. 

Systematyczna poprawa jakości powietrza na terenie miasta 

4.2.3.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Ø W zakresie oddziaływania transportu drogowego: 

Cele i kierunki rozwoju systemu transportowego w mieście powinny uwzględniać 

potrzebę eliminacji lub zmniejszenia uciążliwości transportu drogowego dla otoczenia: 

• eliminacji ruchu drogowego o charakterze "tranzytowym" z centrum miasta,  

• poprawie warunków ruchu drogowego poprzez zwiększenie płynności ruchu 

i przepustowości drogowej, 

• podwyższeniu standardów technicznych infrastruktury drogowej. 

 
Kierunki działań: 

- eliminacja ruchu drogowego o charakterze tranzytowym z centrum miasta, 

- ograniczenie ruchu docelowego do obszarów centralnych miasta,  

- odciążenie istniejącej obwodnicy śródmiejskiej (przebiegającej po trasie od 

ul. Zjednoczenia, ul. Dąbrówki, ul. Długiej, al. Konstytucji 3 Maja, 

ul. Wrocławskiej, ul. Lwowskiej, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Stanisława 

Staszica, ul. Generała Józefa Bema) poprzez realizację dodatkowych obwodnic 

śródmiejskich po jej zewnętrznej stronie, 

- tworzenie warunków do zwiększenia udziału komunikacji zbiorowej 

w przewozach pasażerskich, 

- wsparcie dla rozbudowy infrastruktury rowerowej (budowa nowych tras 

rowerowych i modernizacja istniejących, budowa parkingów dla rowerów itp.). 

 
Ø W obszarze oddziaływania sektora komunalnego: 

Kierunki działań: 

- systematyczne przyłączenie do sieci c.o. nowych odbiorców,  
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- promowanie modernizacji indywidualnych systemów grzewczych (wprowadzanie 

kotłów nowej generacji, zmiany opału z węgla na bardziej przyjazny środowisku 

tj. gaz, olej opałowy, energia elektryczna), 

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. 

 
Ø W obszarze oddziaływania sektora energetyka zawodowa i przemysł: 

Kierunki działań: 

- wdrażanie najlepszych dostępnych technik, 

- modernizacja i automatyzacja procesów technologicznych w obiektach 

przemysłowych, 

- instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach 

technologicznych oraz poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń. 

 

4.2.4. Hałas 

4.2.4.1. Cel długookresowy do 2015 roku 

Zmniejszenie narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny poziom hałasu 

emitowanego przez środki transportu 

4.2.4.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Ø W zakresie ochrony przed hałasem: 

Zadania pozainwestycyjne w dziedzinie ochrony przed hałasem obejmują sporządzanie 

map akustycznych i programów ochrony przed hałasem zgodnie z zapisami 

ustawowymi Prawa ochrony środowiska. 

Przepisy te nakładają obowiązek wykonania programów dla aglomeracji powyżej 

100 tys. mieszkańców, zatem również dla Zielonej Góry, do 2013 roku. Wstępem do 

sporządzenia tych programów jest opracowanie map akustycznych. Problematykę 

z tym związaną omówiono w rozdziale 5. Za przygotowanie map akustycznych 

i programów naprawczych dla aglomeracji odpowiedzialni są prezydenci miast. 

 
Kierunki działań: 

- opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

miasta. 
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Ø W zakresie oddziaływania komunikacji: 

Z omówionego w rozdziale 3 stanu aktualnego wynika, ze ochrona przed hałasem 

powinna być zogniskowana głównie na hałasie komunikacyjnym. Działania w zakresie 

ochrony przed hałasem drogowym w znacznej części pokrywają się z działaniami 

skierowanymi na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem jest 

transport drogowy.  

Działania w zakresie ochrony przed hałasem można realizować poprzez następujące 

działania: 

• ograniczenie emisji hałasu u źródła: 

▪ poprawa nawierzchni dróg, 

▪ zwiększanie płynności ruchu poprzez budowę skrzyżowań bezkolizyjnych, 

▪ eliminacja transportu ciężkiego z centrum miasta, 

▪ ograniczenia prędkości strumienia pojazdów, 

▪ budowa obwodnic i tras o dużej przepustowości przejmujących ruch 

lokalny (zaopatrzone w ekrany lub inne zabezpieczenia). 

• ograniczenie emisji hałasu na drodze jego propagacji: 

▪ budowa ekranów akustycznych, 

▪ tworzenie pasów zieleni, 

▪ wymiana okien w budynkach, 

▪ projektowanie osiedli mieszkaniowych z linią garaży od strony drogi 

(które stanowią w tym przypadku ekran akustyczny). 

Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania 

przestrzennego w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 
Kierunki działań: 

- budowa ekranów akustycznych, 

- wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref 

ograniczonego użytkowania wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg 

i linii kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest równoważny poziom 

hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej.  
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Ø w zakresie oddziaływania sektora gospodarczego:  

Kierunki działań: 

- kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności 

gospodarczej przez WIOŚ, 

- instalowanie przez podmioty gospodarcze urządzeń ograniczających emisję 

hałasu do środowiska (tłumiki, obudowy dźwiękoszczelne, przenoszenie instalacji 

do innego obiektu, skrócenie czasu pracy urządzeń). 

 

4.2.5. Pola elektromagnetyczne 

4.2.5.1. Cel długookresowy do 2015 roku 

Monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku 

4.2.5.2. Kierunki działań do 2015 roku 

W najbliższych latach podstawowym działaniem będzie prowadzenie badań, które pozwolą na 

ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Ponadto, jednym z ważnych zadań 

będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref 

ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, 

radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.  

 
Kierunki działań: 

- rozwój systemu badań pól elektromagnetycznych, 

- wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów związanych 

z problematyką oddziaływania pól elektromagnetycznych. 
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4.2.6. Awarie przemysłowe 

4.2.6.1. Cel długookresowy do 2015 roku 

Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych 

awarii przemysłowych 

4.2.6.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład 

o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej 

Straży Pożarnej, a także Wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje ustawa Prawo 

ochrony środowiska. Na terenie miasta Zielona Góra jest aktualnie zlokalizowany jeden zakład 

znajdujący się na liście potencjalnych sprawców, prowadzonej przez WIOŚ. 

Z punktu widzenia narażenia mieszkańców na skutki ewentualnych awarii przemysłowych, 

znaczenie mają zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze dla terenów otaczających zakłady 

o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Opracowanie tych planów spoczywa na Komendancie 

Wojewódzkim PSP we współpracy z organami samorządu terytorialnego. 
 
Kierunki działań: 

- propagowanie prawidłowych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 

zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów 

niebezpiecznych. 

 

4.3.  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i  racjonalne 
użytkowanie zasobów przyrody 

4.3.1. Przyroda i krajobraz 

4.3.1.1. Cele długookresowe do 2015 roku 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu 

obszarów prawnie chronionych, w tym wdrożenie systemu Natura 2000 

Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez utworzenie europejskiej sieci ekologicznej pod 

nazwą Natura 2000, złożonej z tzw. Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO), wytypowanych 

na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) wytypowanych 

na podstawie Dyrektywy Ptasiej. 
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4.3.1.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Ø W zakresie ochrony i rozwoju systemu obszarów chronionych: 

Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które powinny podejmować działania 

w kierunku rozwoju tych terenów. Rygorom ochronnym poddane są parki, 

zadrzewienia itp. Miasto Zielona Góra charakteryzuje się dużym udziałem cennych 

przyrodniczo i krajobrazowo parków.  

Tworzenie nowych założeń parkowych oraz kształtowane miejskiej zieleni urządzonej 

wpłynie na poprawę ich struktury przyrodniczej. Szczególnie ważna będzie renowacja 

parków oraz terenów zieleni usytuowanych wzdłuż skarp i dolin rzecznych 

znajdujących się na terenie miasta. Na terenach parkowych powinny zostać nasadzone 

gatunki właściwe dla siedliska ze znacznym udziałem zieleni niskiej i kępami 

zadrzewień.  

Wzdłuż szlaków komunikacyjnych w możliwym stopniu powinno wprowadzać się 

nasadzenia szpalerowe.  

 
Kierunki działań: 

- objęcie formami ochrony przyrody pełnej reprezentacji zasobów przyrody miasta, 

- wzmocnienie ciągłości i spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych, 

- przygotowanie opracowania ekofizjograficznego miasta z wykorzystaniem 

dokumentacji dotyczących inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,  

- rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w odniesieniu do 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych w aspekcie ochrony walorów 

przyrodniczych, 

- ustanawianie użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na 

terenach gdzie występują pozostałości ekosystemów i cennych fragmentów 

krajobrazu, 

- wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne 

przyrodniczo przed przeinwestowaniem, 

- utrzymanie i rozwój śródmiejskich, w tym osiedlowych terenów zieleni. 

 
Ø w zakresie ochrony i utrzymania krajobrazu rekreacyjnego: 

Kierunki działań: 

- promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu,  

- rozwój sieci szlaków turystycznych i przyrodniczych ścieżek dydaktycznych. 
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4.3.2. Lasy 

4.3.2.1. Cel długookresowy do 2015 roku 

Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych 

4.3.2.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Kierunki działań: 
- łączenie kompleksów leśnych,  

- poprawa rozpoznania zasobów różnorodności biologicznej w lasach, 

- racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne,  

- stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 

(pożary, choroby, szkodniki), 

- zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu 

przestrzennym, w tym kształtowaniu granicy rolno-leśnej i ochronie krajobrazu,  

- odnowa zieleni dolin rzecznych, w tym ochrona lasów łęgowych. 
 

4.3.3. Ochrona gleb 

4.3.3.1. Cel długookresowy do 2015 roku 

Ochrona, rekultywacja i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych 

4.3.3.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Kierunki działań: 
- ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych,  
- ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej. 

 

4.3.4. Surowce mineralne 

4.3.4.1. Cel długookresowy do 2015 roku 

Rekultywacja i rehabilitacja terenów poeksploatacyjnych 

4.3.4.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Kierunki działań: 
- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych, 
- rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych. 
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4.4.  Zrównoważone wykorzystanie surowców, 

mater ia łów, wody i  energi i  

4.4.1. Wodochłonność i energochłonność gospodarki 

4.4.1.1. Cel długookresowy do 2015 roku 

Racjonalizacja zużycia wody i energii 

4.4.1.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Ø W zakresie racjonalizacji zużycia wody: 

Kierunki działań: 

- zmniejszenie wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych, 

- kontynuacja wprowadzania zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych 

technologii produkcji w przemyśle, 

- kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody  

w systemach przesyłowych, 
 
Ø w zakresie zmniejszenia energochłonności gospodarki  

- wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle oraz 

energetyce, 

- zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach przesyłowych, 

poprawa parametrów energetycznych budynków oraz podnoszenie sprawności 

wytwarzania energii. 

 

4.4.2. Wykorzystanie energii odnawialnej 

4.4.2.1. Cel długookresowy do 2015 roku 

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej 

4.4.2.2. Kierunki działań do 2015 roku 

Kierunki działań: 

- określenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii odnawialnej 

i niekonwencjonalnej, 
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- promowanie oraz popularyzacja najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, 

administracyjnych i finansowych, 

- wsparcie dla projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji 

i transportu energii wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialne. 
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5. STRATEGIA KRÓTKOTERMINOWA NA LATA 2004 – 2007 

5.1.  Wprowadzenie 

W rozdziale tym zostały przedstawione kierunki działań niezbędnych do realizacji w latach 

2004-2007, w celu poprawy stanu środowiska z podziałem na zagadnienia z zakresu ochrony 

przed hałasem, gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony zasobów 

wodnych, ochrony przyrody i terenów zielonych oraz edukacji ekologicznej. 

Natomiast szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywanych do realizacji 

zadań został umieszczony w rozdziale 7.2. 

Ponadto, w rozdziale 5 przedstawiono prognozowany stan środowiska w 2007r. 

Cele i zadania zawarte w Polityce Ekologicznej Państwa przy uwzględnieniu specyfiki 

obszaru miasta oraz Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego wyznaczają 

kierunki działań w programie ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra. 

 

5.2.  Ochrona przed ha łasem 

Badania klimatu akustycznego miasta oraz w rejonie dróg tranzytowych i obwodnic 

Opracowanie mapy akustycznej miasta Zielona Góra 

 

Cele 2004-2007 roku w zakresie ochrony przed hałasem:  

Strategia: Jak wspominano w rozdziale 3.3 na terenie miasta Zielona Góra nie 

przeprowadzono dotychczas kompleksowych badań klimatu akustycznego. Na podstawie 

dostępnych danych można stwierdzić, że klimat akustyczny Zielonej Góry kształtowany jest 

przede wszystkim przez hałas komunikacyjny a w szczególności drogowy. Zagrożenie 

hałasem przemysłowym ma charakter bardziej lokalny.  

Dla oceny stanu akustycznego miasta niezbędne będzie w najbliższych latach tj. najpóźniej 

w 2006 roku rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem mapy akustycznej. Opracowanie 

tego dokumentu jest także niezbędne ze względu na wymogi prawne zawarte w Prawie 

ochrony środowiska, które zobowiązują do ich wykonania dla aglomeracji o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tysięcy. W przypadku stwierdzenia występowania terenów, na 

których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne, niezbędne jest również 

opracowanie programów naprawczych (działań mających na celu dostosowanie tego poziomu 

do obowiązujących standardów).  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
200 

Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej spoczywa na staroście, a programu działań na 

radzie powiatu.  

 
Mapa akustyczna powinna składać się z dwóch części: opisowej i graficznej.  

 
W części opisowej powinny zostać zawarte następujące informacje:  

• charakterystyka obszaru podlegającego ocenie,  

• identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu,  

• uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego,  

• metody wykorzystane do dokonania oceny,  

• zestawienie wyników badań,  

• identyfikacja terenów zagrożonych hałasem,  

• liczba ludności zagrożonej hałasem,  

• analiza trendów zmian stanu akustycznego środowiska,  

• wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem.  

 
Natomiast część graficzna mapy powinna zawierać:  

• mapę charakteryzującą hałas emitowany z poszczególnych źródeł,  

• mapę stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem terenów, na których występuje 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesieniem do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego,  

• mapę terenów zagrożonych hałasem,  

• mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty w zakresie ochrony przed hałasem.  

 
Na potrzeby opracowania mapy akustycznej niezbędne będzie wykonanie w najbliższych 

latach znacznej liczby pomiarów akustycznych, a także zebranie innych informacji takich jak: 

średnioroczne warunki i parametry ruchu drogowego i kolejowego (z podziałem na pory 

doby), lokalizacje dróg oraz linii kolejowych (wraz z ich parametrami technicznymi 

i eksploatacyjnymi), dane geograficzne dotyczące zagospodarowania terenu (mapa cyfrowa 

miasta) i dane demograficzne (skorelowane z mapą cyfrową terenu). 

 
Mapa akustyczna jest bardzo istotnym narzędziem, które może wspomagać prowadzenie 

polityki ekologicznej miasta w zakresie oddziaływań akustycznych na środowisko. 

Opracowanie cyfrowej mapy akustycznej ułatwia podejmowanie decyzji z zakresu 
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planowania inwestycji na rzecz poprawy stanu środowiska, w tym także wypracowania 

długookresowej strategii działań ograniczających uciążliwość hałasu. Stworzenie mapy 

w wersji cyfrowej pozwala również na szybką jej aktualizację, która może wynikać z rozwoju 

infrastruktury drogowej, realizacji działań na rzecz ograniczenia uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców (budowa ekranów akustycznych, wprowadzanie zmian w systemie 

komunikacyjnym) lub zmian w uregulowaniach prawnych. 

Opracowanie mapy akustycznej będzie istotnym elementem systemu zarządzania 

środowiskiem ze względu na:  

• możliwości oceny stanu uciążliwości i zagrożeń hałasem,  

• analizę trendów zmian klimatu akustycznego, 

• kwalifikację istniejących obiektów i terenów do konkretnych stref oddziaływań 

akustycznych, 

• optymalizację procesu decyzyjnego związanego z lokalizowaniem inwestycji, 

• usprawnienie zarządzania infrastrukturą miejską,  

• optymalizację procedury wyboru kierunków działań mających na celu ograniczenie 

uciążliwości hałasu. 

 

5.3.  Gospodarka odpadami 

Zapobieganie powstawaniu lub ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów 

Ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko 

Właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami 

 
W „Planie gospodarki odpadami dla miasta Zielona Góra” za najważniejsze działania prowadzące 

do zapobiegania powstawaniu lub do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów uznano: 

Ø promowanie technologii bezodpadowych, 
Ø promowanie wydłużania cyklu życia produktu, 
Ø promowanie opakowań ekologicznych – wielokrotnego użytku, 
Ø nauka pomniejszania objętości wyrzucanych odpadów. 

 
Natomiast w zakresie działań prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów 

na środowisko uznano: 

Ø rozbudowę sieci odgazowania składowiska „Racula”, 
Ø intensyfikację selektywnej zbiórki odpadów, 
Ø organizację akcji „Sprzątanie Świata”. 
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W zakresie działań określających właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami uznano:  

Ø zadania organizacyjne: 

• współpracę z instytucjami inspekcyjnymi tj. Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmakologiczną, 

Inspekcją Handlową – działającymi na rzecz służby zdrowia, handlu i usług, 

oświaty itp., w celu egzekwowania od objętych nadzorem jednostek przepisów 

dotyczących właściwego gospodarowania odpadami, a w szczególności 

niebezpiecznymi, 

• stałą kontrolę wytwarzających odpady z wywiązywania się z obowiązku 

posiadania umów na usuwanie i zagospodarowanie odpadów z podmiotami 

posiadającymi wymagane prawem zezwolenia, 

• intensyfikację działań edukacyjnych, celem zwiększania ilości odpadów 

zbieranych selektywnie, 

• włączenie lokalnej prasy, radia i telewizji w miejski system edukacji 

ekologicznej, 

• kontrolę gospodarki odpadami u podmiotów, którym udzielono pozwolenie na 

wytwarzanie odpadów, 

• kontrolę działalności podmiotów, którym udzielono zezwolenia na świadczenie 

usług usuwania, zbierania, transportu, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów, 

 
Ø zadania inwestycyjne: 

• rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Racula”, 

• rozbudowa składowiska „Racula” o kwaterę „D”, 

• budowa linii sortowniczej dla odpadów szklanych, 

• modernizacja magazynu odpadów niebezpiecznych, 

• rozbudowa istniejącej instalacji do mechaniczno-biologicznego 

unieszkodliwiania odpadów organicznych. (kompostownia) o zasobnie odpadów, 

wstępne sito obrotowe 80 mm, system podajników, 

• rozbudowa istniejącej instalacji do mechaniczno-biologicznego 

unieszkodliwiania odpadów organicznych (kompostownia) o instalację termolizy 

katalitycznej celem energetycznego wykorzystania otrzymywanego po procesie 

kompostowania paliwa alternatywnego, 
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• rozbudowa i modernizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie 

działania ZZO „Racula”: 

- uzupełnianie i wymiana pojemników do selektywnej zbiorki odpadów 

i pojazdów do ich opróżniania, 

- mobilne - kontenerowe punkty przyjmowania niebezpiecznych odpadów 

komunalnych. 

 

5.4.  Ochrona powietrza atmosferycznego 

Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez przemysł, 

energetykę, paleniska domowe i komunikację 

 

Cele 2004-2007 roku w zakresie ochrony powietrza:  

Strategia: Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze miasta Zielona 

Góra są sektor energetyczny, paleniska domowe oraz komunikacja. Pomimo, że według 

wykonanej oceny jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi obszar miasta 

Zielona Góra został zaklasyfikowany do strefy A, to należy pamiętać, że w centrum miasta 

stężenia średnioroczne dwutlenku azotu oscylują w granicach poziomu dopuszczalnego lub 

nieznacznie go przekraczają. Zatem w najbliższych latach należy podjąć działania mające na 

celu poprawę tej sytuacji, a ponieważ głównymi źródłami emisji dwutlenku azotu są 

komunikacja i emitory niskie (paleniska domowe i zakłady rzemieślnicze) to powinny być 

one skierowane właśnie na te sektory. 

5.4.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze 

źródeł przemysłowych i energetycznych 

Najistotniejszymi źródłami emisji w mieście były zakłady energetyczne tj. Elektrociepłownia 

„Zielona Góra” S.A. oraz kotłownia „Akademicka” (będąca do niedawna własnością 

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, a od lutego 2003 roku Elektrociepłowni 

„Zielona Góra”).  

W najbliższych latach można spodziewać się spadku ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 

powietrza ze źródeł energetycznych, co jest związane z realizacją inwestycji 

w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A, polegającą na zastąpieniu paliwa węglowego paliwem 

gazowym (zamiana kotła węglowego zespołem gazowo-parowym), a także z wyłączeniem  

z eksploatacji kotłowni „Akademickiej”, które przewidywane jest na wiosnę 2004 roku. 
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W zakresie ograniczenia emisji ze źródeł przemysłowych należy podjąć następujące działania: 

Ø instalowanie nowych lub modernizacja istniejących urządzeń do redukcji 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w zakładach przemysłowych, 

Ø promowanie i wspieranie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. 

 

5.4.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze 
źródeł komunikacyjnych 

Zagrożenie środowiska naturalnego transportem drogowym jest bardzo duże i wymaga 

radykalnej poprawy, zarówno na etapie planowania, projektowania, wykonawstwa, 

utrzymania i eksploatacji dróg i ulic oraz środków transportowych. Należy wprowadzić 

rozwiązania łagodzące ujemny wpływ motoryzacji na środowisko poprzez:  

Ø zmiany w zakresie organizacji transportu: 

• popularyzację komunikacji zbiorowej. Punktualność, szybkość, wygoda, 

niska cena usługi, gęsta sieć połączeń i możliwość niekłopotliwych 

przesiadek to główne środki, które powinny zachęcać użytkowników 

samochodów osobowych do korzystania z transportu zbiorowego,  

• dalszą modernizację miejskiego taboru autobusowego, 

• projektowanie parkingów pozamiejskich uwzględniając przy tym 

konieczność stworzenia tanich i wygodnych połączeń z siecią komunikacji 

miejskiej, 

Ø ograniczenie emisji pochodzącej z samochodów osobowych można osiągnąć 

poprzez: 

• popularyzację konieczności użytkowania pojazdów dotrzymujących 

standardów ochrony środowiska (edukacja ekologiczna),  

• popularyzacja stosowania paliw mniej uciążliwych dla środowiska np. 

propan-butan,  

Ø zmiany w organizacji ruchu drogowego:  

• poprawa płynności ruchu przez stosowanie koordynacji sygnalizacji na 

ciągach i sieciach skrzyżowań,  

• ograniczenie wielkości ruchu docelowego przez opłaty, zakazy i inne 

restrykcje dla wszystkich lub niektórych użytkowników (np. stosowanie 

stref),  
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• czasowe i obszarowe ograniczenie ruchu najbardziej uciążliwych 

użytkowników przez całkowitą lub częściową (weekendy) eliminację ruchu 

ciężkiego i motocykli z wybranych ulic i obszarów,  

• promowanie ruchu rowerowego, wraz z budową ścieżek i parkingów dla 

rowerów,  

• ograniczenia prędkości, (należy jednak pamiętać że np. w przypadku 

tlenków azotu dla samochodów osobowych, zależność pomiędzy emisją 

i prędkością komunikacyjną jest paraboliczna z minimum przy prędkości 

80 km/h, a dla pojazdów ciężarowych minimum emisji występuje przy 

prędkości 60-70 km/h),  

Ø ulepszanie sieci i infrastruktury drogowej:  

• stosowanie łuków poziomych o dużych promieniach, co eliminuje 

konieczność nagłych zmian prędkości jazdy,  

• projektowanie skrzyżowań jednopoziomowych z uprzywilejowaniem 

pierwszeństwa przejazdu dla kierunków bardziej obciążonych ruchem lub 

tam, gdzie jest to możliwe budowanie skrzyżowań dwupoziomowych,  

• odciążenie dróg z nadmiernego ruchu poprzez budowę obwodnic, węzłów 

drogowych, dobudowę pasów wolnego ruchu,  

• wprowadzanie ekranowania wokół dróg kołowych,  

• utrzymywanie istniejących i zakładanie nowych stref ochronnych i pasów 

odpowiednio kształtowanej zieleni.  

 

5.4.3. Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

W zakresie ograniczenia emisji niskiej należy podjąć następujące działania: 

Ø modernizacja systemów grzewczych małych zakładów rzemieślniczych oraz 

palenisk domowych w zakresie stosowania paliwa bardziej przyjaznego 

środowisku (np. gazowego). 
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5.5.  Ochrona zasobów wodnych 

Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód powierzchniowych, ochronę wód 

podziemnych oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa odpowiedniej jakości  

i ilości wody do picia uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz budowa zintegrowanego 

systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Zielona Góra 

 
Cele 2004-2007 roku w zakresie ochrony jakości wód:  

Strategia: Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych miasta Zielona Góra są 

spływy obszarowe do kolektorów wód opadowych oraz sporadyczne zrzuty ścieków 

przemysłowych. Nie bez znaczenia pozostaje tu brak sieci kanalizacyjnej w pewnych 

obszarach miasta. 

 

5.5.1. Ochrona jakości wód powierzchniowych 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych miejskich i przemysłowych. 

Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych 

(rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (przede wszystkim 

z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych) 

 

5.5.2. Ochrona jakości wód podziemnych 

Unikanie przeeksploatowania zasobów wód podziemnych (sczerpywania nieodnawialnych 

zasobów statycznych) 

Ochrona zasobów wód podziemnych poziomów czwartorzędowych 

Prowadzenie kontroli stanu wód 

Zapobieganie katastrofom hydrogeologicznym i kontrola poziomu wody gruntowej 

 

Kontrola i obniżenie poziomu wody gruntowej oraz zapobieganie zjawiskom podtopień na 

obszarze Śródmieścia prowadzone będzie poprzez następujące działania: 

Ø popieranie zwiększonego poboru wód podziemnych (w strefie zbiornika Srebrna 

Góra) przez przemysł (powiązane z odprowadzaniem ścieków we własnym 

zakresie, tj. poza kanalizacją miejską),  

Ø wprowadzenie bariery studni wzdłuż alei Konstytucji 3 Maja, 
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Ø utworzenie w parku Sowińskiego dwóch stawów, do których pompowana byłaby 

woda, aby odparowywała, 

Ø wykorzystywanie wód podziemnych na cele zieleni miejskiej i budowanych 

fontann, 

Ø zwiększenie pojemności kanalizacji w obrębie Śródmieścia. 

 

5.5.3. Ochrony jakości wody pitnej 

Ochrona jakości wody pitnej realizowana będzie poprzez podjęcie następujących działań: 

modernizacja stacji uzdatniania wody, 

Ø poprawa stanu przewodów sieci wodociągowej, 

Ø ochrona jakości wód głębinowych (ustalenie strefy ochronnej), 

Ø poprawa jakości wody rzeki Obrzycy oraz ustalenie strefy ochronnej. 

 

5.5.4. Gospodarka wodno-ściekowa 

Strategia: Prowadzenie aktywnego działania na rzecz usprawnienia gospodarki wodno-

ściekowej. Działania te obejmują zarówno dokończenie rozpoczętych inwestycji, jak  

i podjęcie nowych inicjatyw o szerokim zasięgu. Integracja Polski z Unią Europejską 

spowoduje konieczność dostosowania wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych do ostrych norm unijnych. Zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody 

pitnej zostanie osiągnięte dzięki modernizacji i usprawnieniu procesów technologicznych 

podczas uzdatniania wody a także dzięki lepszemu stanowi sieci wodociągowej. 

Zadania inwestycyjne: 

Ø podłączenie skanalizowanej części Jędrzychowa i południowej części miasta 

(osiedle Słowackiego) do oczyszczalni dzięki budowie przepompowni ścieków, 

Ø dokończenie kanalizowania Jędrzychowa, 

Ø skanalizowanie całej dzielnicy Chynów, 

Ø rewitalizacja i monitorowanie stanu oraz rozbudowa istniejącej sieci 

wodociągowej (II etap osiedle Mazurskie), 

Ø rewitalizacja i monitorowanie stanu oraz rozbudowa istniejącej sieci 

kanalizacyjnej (renowacje bezwykopowe w Śródmieściu), 

Ø budowa stacji uzdatniania wody w rejonie alei Wojska Polskiego, 

Ø renowacja studni na ujęciu lewarowym, 

Ø poprawa gospodarki osadem ściekowym. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
208 

5.6.  Ochrona przyrody i  terenów zielonych 

W zakresie ochrony przyrody i terenów zielonych najistotniejszymi działaniami  

w najbliższych latach będą: 

Ø wykonanie przeglądu stanu zachowania pomników przyrody, określenie 

niezbędnego zakresu prac i ich wycena, 

Ø wykonanie inwentaryzacji  zieleni w parkach miejskich, określenie niezbędnego 

zakresu prac i ich wycena, 

Ø wykonanie dokumentacji i utworzenie w drodze uchwały Rady Miasta zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Gęśnika”, 

Ø wytypowanie na podstawie wcześniej przeprowadzonych inwentaryzacji 

obszarów i obiektów kwalifikujących się do objęcia jedną z form ochrony 

przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

Ø rewitalizacja Ogrodu Botanicznego, który obok tradycji winnych mógłby stać się 

atrakcją przyrodniczą regionu. 

 

5.7.  Edukacja ekologiczna 

Bardzo duży wpływ na skuteczność działania i wdrożenie programu ochrony środowiska ma 

czynnik społeczny tzn. świadomość społeczeństwa i jego zaangażowanie w działania na rzecz 

ochrony środowiska. Optymalnym rozwiązaniem jest podejmowanie działań organizacyjnych 

kompetentnych władz przy pełnej akceptacji społecznej, która musi wynikać ze zrozumienia 

problematyki. Pobudzenie społecznej świadomości wymaga wprowadzenia programu 

edukacji ekologicznej. Ogólnie rozumiana edukacja ekologiczna to uświadomienie skutków 

nierozważnych działań ingerujących w komponenty środowiska naturalnego.  

 
Aby edukacja ekologiczna była skuteczna musi docierać do całości społeczeństwa ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na młode pokolenie, dopiero wkraczające w dorosłe życie.  

Programy edukacji ekologicznej mogą być nastawione na działanie przez różne okresy 

czasowe w zależności od oczekiwanych przez organizatorów efektów. Mogą one dotyczyć 

zarówno bardzo szerokiej tematyki, jak i wybranych zagadnień. Pierwszy przypadek dotyczy 

„nauczenia” społeczeństwa popierania norm, zasad i działań przyjaznych środowisku 

naturalnemu jako całości. Drugi przypadek zaś, dotyczy konkretnych zagadnień takich jak na 

przykład problematyka gospodarki odpadami i ma na celu przekazanie wiedzy w tym 

zakresie.  
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W oparciu o wprowadzone programy organizuje się akcje informacyjno-propagandowe np. 

przy wdrażaniu systemu selektywnej zbiórki „u źródła” odpadów wtórnych lub zbiórki 

odpadów niebezpiecznych.  

Programy edukacji ekologicznej mogą być kierowane zarówno do dzieci jak i osób dorosłych.  

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona wielopłaszczyznowo i obejmować: 

• działania edukacyjne: 

- edukacja podstawowa na bazie szkół poprzez wprowadzenie zajęć 

dydaktycznych i kółek zainteresowań, 

- otwarte tematyczne seminaria, 

- dostępność literatury i tematycznych publikatorów, 

• działania popularyzacyjne: 

- publikacje plakatowe i ulotki, 

- imprezy terenowe o charakterze proekologicznym, 

- audycje tematyczne w środkach masowego przekazu (szczególnie stacje 

lokalne), 

- dostępność publikatorów i czasopism w sieci kioskowej, 

• działania propagandowe, szczególnie na terenach chronionych: 

- informacje tablicowe o walorach terenów chronionych, 

- informacje o komponentach środowiska i występujących zagrożeniach. 

 

W zależności od potrzeb i możliwości organizatorów można stosować bardzo różne formy 

przekazu. W ogólności można podzielić je na materiały drukowane, audiowizualne oraz akcje 

promocyjno-informacyjne.  

Najmniej kosztowny jest przekaz w formie materiałów drukowanych. Mogą nimi być: ulotki, 

broszury i wkładki, plakaty, artykuły i komunikaty zamieszczane w prasie lokalnej, biuletyny, 

materiały dydaktyczne np. programy kształcenia dla nauczycieli, materiały promocyjne np. 

długopisy, breloczki, kalendarze, notatniki. 

Materiałami audiowizualnymi mogą być pokazy przezroczy i filmów, udzielanie wywiadów 

dla lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych, organizowanie tematycznych wystaw  

w instytucjach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, biblioteki, muzea). 

Za akcje promocyjno-informacyjne można uznać np. seminaria, konferencje, warsztaty, 

zebrania mieszkańców, festiwale i festyny. 
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Dla miasta Zielona Góra przewiduje się: 

Ø wydanie i rozpropagowanie ulotek informacyjnych na temat: 

• popularyzacji komunikacji zbiorowej,  

• popularyzacji konieczności użytkowania pojazdów dotrzymujących 

standardów ochrony środowiska i stosowania paliw mniej uciążliwych dla 

środowiska np. propan-butan, 

• konieczności modernizacji systemów grzewczych małych zakładów 

rzemieślniczych oraz palenisk domowych w zakresie stosowania paliwa 

bardziej przyjaznego środowisku (np. gazowego) – zwłaszcza w centrum 

miasta, Chynowa i Jędrzychowa, 

• promowanie ruchu rowerowego, 

Ø ponadto konieczne będzie podjęcie współpracy władz lokalnych z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, nauczycielami a także osobami mającymi wpływ 

na kształtowanie opinii publicznej w celu wdrożenia programu edukacji 

ekologicznej. 
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Tabela 51. Koszty wdrożenia działań objętych strategią krótkoterminową 
Koszty w latach 2004 – 2007 w tys. PLN L.p. Zadania z zakresu 

2004 2005 2006 2007 Razem 
Jednostki 

realizujące 

1.  Zaopatrzenia w wodę 1 825,1 7 243,0 11 044,5 7 785,0 27 897,6 Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja  
Sp. z o.o. 

Urząd Miasta 
Zielona Góra 

2.  Gospodarki ściekowej 12 843,4 34 147,9 54924,6 47454,8 149 370,7 Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja  
Sp. z o.o. 
Centralna 

Oczyszczalnia 
Ścieków w Łężycy 

Urząd Miasta 
Zielona Góra 

3.  Ochrony powietrza 155 394,0 3 250,0 3 250,0 3 900,0 165 794 Elektrociepłownia 
"Zielona Góra" 

S.A. 
Miejski Zakład 
Komunikacji  

w Zielonej Górze 
4.  Ochrony przed 

hałasem 
0 0 70,0 30,0 100 Urząd Miasta 

Zielona Góra 
5.  Ochrony przyrody i 

terenów zielonych 
1 010,0 510,0 1 510,0 10,0 3040 Urząd Miasta 

Zielona Góra 
6.  Edukacji ekologicznej 0 14,0 0 7,0 21 Urząd Miasta 

Zielona Góra 
 Łącznie 171 072,5 45 164,9 70 799,1 59 186,8 346 223,3  
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6. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

6.1.  Wprowadzenie 

Dla wdrożenia i realizacji strategii długoterminowej (rozdział 4) i strategii krótkoterminowej 

(rozdział 5) niezbędne jest wprowadzenie procedur mających na celu określenie zasad 

współpracy i finansowania między wszystkimi jednostkami tj. urzędami, instytucjami, 

organizacjami i podmiotami gospodarczymi uczestniczącymi w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska. Współpraca powinna dotyczyć także struktur wewnętrznych Urzędu Miasta tzn. 

pomiędzy poszczególnymi wydziałami i referatami. 

W omawianym zakresie konieczna jest zatem optymalizacja stosowania dostępnych 

narzędzi/instrumentów zarządzania ochroną środowiska. 

W niniejszym rozdziale opisano możliwe procedury w zakresie zarządzania środowiskiem dla 

miasta działającego na prawach powiatu.  

Zarządzanie ochroną środowiska w znacznej mierze realizowane będzie poprzez Program 

Ochrony Środowiska. W rozdziale 6.6 przedstawiono harmonogram wdrażania "Programu...", 

natomiast w 6.5 opisano ogólne zasady monitoringu jakości środowiska i polityki ochrony 

środowiska.  

 

6.2.  Procedura stosowania instrumentów pol i tyki  

ekologicznej  

Aktualnie na terenie kraju większość działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych jest 

przy pomocy instrumentów prawnych i finansowych. Poza nimi można wyróżnić także 

instrumenty strukturalne, planistyczne i społeczne. Wszystkie rodzaje instrumentów są ze 

sobą powiązane. Poza dotychczas stosowanymi instrumentami prawnymi i finansowymi 

w niniejszym Programie przewidziano wdrożenie także instrumentów strukturalnych 

i społecznych. 

Możliwości korzystania przez władze miasta z instrumentów są związane z kompetencjami, 

jakie posiadają organy miasta na prawach powiatu (Prezydent, Rada Miasta). 
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6.2.1. Instrumenty prawne 

Specyfika omawianego obszaru polega na pełnieniu przez Zieloną Górę, poza funkcją gminy 

miejskiej, również funkcji powiatu (tzw. grodzkiego), co skutkuje wykonywaniem przez nie 

równocześnie zadań gminy i powiatu, które jednak pod względem ustrojowym jest gminą. 

Prezydent miasta Zielona Góra wypełnia również zadania starosty, w tym także z zakresu 

administracji rządowej.  

Poniżej przedstawiono ważniejsze kompetencje i zadania władz w odniesieniu do miasta 

Zielona Góra. 

 
Do instrumentów prawnych można zaliczyć: 

- wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz 

przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie podlegających pozwoleniu,  

- wydawanie pozwoleń na emisję hałasu do środowiska,  

- wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych, 

- wydawanie pozwoleń zintegrowanych,  

- ustalanie zakresu raportu dla inwestycji oddziaływujących na środowisko,  

- zatwierdzanie projektów prac geologicznych oraz przyjmowanie dokumentacji 

geologicznej,  

- wydawanie decyzji na rekultywację gleby lub ziemi,  

- wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów i zatwierdzanie programów 

gospodarki odpadami, oraz prowadzenie rejestrów dotyczących postępowania 

z odpadami, 

- wydawanie zezwoleń w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, 

- wymierzanie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska 

i prowadzenie rejestru decyzji wydanych w tych sprawach, 

- wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód, w tym na 

pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz wprowadzanie ścieków do wód lub 

do ziemi, 

- wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie 

nieczystości ciekłych, 

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. 
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Decyzje administracyjne tj. także pozwolenia, uzgodnienia itp. są najczęściej 

wykorzystywanymi narzędziami w polityce ekologicznej. Mają one zazwyczaj charakter 

nakazowy.  

Procedury wydawania decyzji administracyjnych umożliwiają wpływ na podmioty 

gospodarcze (przemysłowe) w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza, że władze miasta 

posiadają kompetencje powiatu grodzkiego. 

 
Szczególnymi formami instrumentów prawnych są raporty oddziaływania na środowisko. 

Zadaniem raportu jest umożliwienie podejmowania decyzji administracyjnych zarówno 

w sprawach inwestycyjnych jak i planów i programów zgodnie z celami i zasadami rozwoju 

zrównoważonego. Tak więc powinny one być bardzo skutecznym narzędziem zarządzania 

środowiskiem. 

Nowym rozwiązaniem w naszym kraju jest wprowadzenie pozwoleń zintegrowanych, których 

wdrażanie ma na celu szersze stosowanie podejścia całościowego do zagadnień zapobiegania 

i ograniczania emisji z procesów technologicznych.  

 

6.2.2. Instrumenty finansowe 

Do instrumentów finansowych należą: 

- opłaty za korzystanie ze środowiska (za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór 

wody, za odprowadzanie ścieków, za składowanie odpadów) 

- kary administracyjne, 

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej a także 

Fundusze Strukturalne i Spójności, 

- pomoc publiczna w formie pożyczek, kredytów, dotacji itp. 

 
Zgodnie z wymogami ustawowymi jednostki organizacyjne ponoszą opłaty za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są stosowane w odniesieniu 

do wszystkich zanieczyszczeń. Jeżeli warunki określone w decyzjach lub pozwoleniach 

zostaną niedotrzymane, naliczane są kary. Opłaty i kary wpływają na konto funduszy ochrony 

środowiska, tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz funduszy powiatowych i gminnych i są dzielone 

według określonych zasad. W przypadku miasta Zielona Góra, środki funduszu powiatowego 

i gminnego przeznaczane są na wspomaganie działalności związanej z przygotowywaniem 

dokumentacji technicznej oraz edukacji ekologicznej. 
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Szczegóły związane z finansowaniem z Funduszy Strukturalnych i Spójności oraz z innych 

źródeł omówiono w rozdziale 7.3. 

 

6.2.3. Instrumenty społeczne 

Do podstawowych instrumentów społecznych można zaliczyć edukację ekologiczną, 

informację i komunikację (porozumiewanie się) oraz współpracę. 

Współpraca przy wdrażaniu „Programu ...” wymaga uczestnictwa wielu partnerów tj. 

urzędów różnych szczebli administracyjnych, zarówno samorządowych i rządowych oraz 

instytucji naukowych, finansowych, inspekcji środowiska i sanitarnych, a także organizacji 

społecznych. 

Należy podkreślić, że współpraca jest koniecznym elementem dobrej organizacji procesu 

wdrażania programu. Przy realizacji niniejszego programu szczególną uwagę należy zwrócić 

na współpracę: 

- władz miasta z władzami administracyjnymi różnych poziomów: Lubuskim Urzędem 

Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, Samorządem Wojewódzkim, 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, władzami 

Powiatu Zielonogórskiego Ziemskiego oraz sąsiednich gmin, 

- z jednostkami realizującymi poszczególne przedsięwzięcia, 

- z grupami reprezentującymi społeczność lokalną, celem zapewnienia akceptacji 

podejmowanych działań oraz zaangażowania w nie mieszkańców, 

- współpracę z instytucjami finansowymi (zdobywanie środków na realizację 

poszczególnych przedsięwzięć). 
 
Rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność 

komunikowania się ze społeczeństwem są niezbędne dla sukcesu realizowanej edukacji 

ekologicznej. Mieszkańcy będą informowani poprzez lokalne środki masowego przekazu, 

specjalne biuletyny lub poprzez środki pośrednie, takie jak pozarządowe organizacje 

ekologiczne. 

Równie ważne jest przekazywanie informacji podmiotom gospodarczym, które będzie 

wymagało zorganizowania spotkań na temat przyjaznych dla środowiska technologii. 

Zarówno społeczeństwo jak i przedstawiciele podmiotów gospodarczych muszą być 

świadomi swojej odpowiedzialności i roli w zapewnieniu jakości środowiska, zapobieganiu 

uciążliwościom i wpływu na przyszły rozwój.  
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Upowszechnianie informacji o środowisku  

Zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska “organy administracji są zobowiązane 

udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich 

posiadaniu”. W chwili obecnej Wydział Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta Zielona Góra posiada ograniczone możliwości w gromadzeniu, a co się z tym wiąże 

udzielaniu informacji na temat środowiska. 

Dlatego ze względu na rozległość problematyki ochrony środowiska, konieczność 

gromadzenia i sprawnego przetwarzania informacji oraz przewidywany wzrost ilości osób 

fizycznych i prawnych, które będą się zwracać o udostępnienie informacji, bardzo ważnym 

zadaniem będzie podjęcie działań mających na celu stworzenie w urzędzie sprawnego 

systemu udostępniania i upowszechniania informacji. 

Zatem w najbliższym okresie należy uwzględnić konieczność stworzenia komputerowych baz 

danych o środowisku i jego stanie w urzędzie. 

Zagadnienia związane z wdrażaniem i realizacją edukacji ekologicznej zostały szerzej 

omówione w rozdziale 5.7. 

 

6.2.4. Instrumenty planistyczne 

Strategia rozwoju miasta Zielona Góra 

Strategia rozwoju jest dokumentem nadrzędnym, wytyczającym główne tendencje i kierunki 

działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Dokument ten 

jest bazą dla programów sektorowych (np. dotyczących rozwoju przemysłu, turystyki, 

ochrony środowiska). 

 
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra 

Plan jest elementem lokalnego planowania strategicznego. Stanowi on podstawowe narzędzie 

równoważenia różnych sfer rozwoju miasta w przestrzeni a jednocześnie służy konkretyzacji 

przestrzennej celów sformułowanych w strategii rozwoju miasta. 

Ze wszystkich dokumentów planistycznych tylko miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego mają rangę obowiązującego powszechnie przepisu prawa. Realizacja 

jakiegokolwiek planu, programu bądź strategii ma szansę realizacji wyłącznie wtedy, gdy 

znajdzie w nim swoje odzwierciedlenie. Należy również pamiętać, że każda decyzja 

administracyjna sprzeczna z planem jest nieważna. 

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra jest aktualnie tworzony. 
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Program ochrony środowiska miasta Zielona Góra jest w pewnym sensie programem 

sektorowym, który z jednej strony uwzględnia skutki dla środowiska w wyniku rozwoju 

gospodarczego i społecznego, a z drugiej wytycza kierunki tego rozwoju.  

 

6.3.  Organizacja zarządzania Programem 

Za realizację programu odpowiedzialny jest Prezydent Miasta, który powinien przede 

wszystkim wyznaczyć koordynatora lub zespół koordynujący wdrażanie Programu. 

Koordynator będzie współpracował ściśle z Prezydentem Miasta i Radą Miasta, 

przedstawiając okresowe sprawozdania z realizacji Programu.  

Z punktu widzenia programu można wyodrębnić następujące grupy podmiotów w nim 

uczestniczących: 

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 

- podmioty realizujące zadania programu (Urząd Miasta Zielona Góra, Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze, Zielonogórskie Wodociągi  

i Kanalizacja Sp. z o.o., Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Łężycy, Elektrociepłownia 

"Zielona Góra" S.A., Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze), 

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 

- społeczność lokalna (miasta). 
 
Należy pamiętać, że władze miasta będą wdrażały i realizowały program ochrony środowiska 

po raz pierwszy. Dlatego nie posiadają jeszcze doświadczeń w tym zakresie a procedury 

w omawianym zakresie będą tworzone w trakcie realizacji Programu.  

Koordynator będzie nadzorował realizację Programu, zapoznając się z okresowymi raportami, 

które będą stanowiły przegląd zaawansowania zadań. 

 

6.4.  Monitor ing wdrażania Programu ochrony 
środowiska 

Aby wdrażanie Programu ochrony środowiska przebiegało sprawnie konieczne jest 

wprowadzenie zasad monitoringu tj. okresowych ocen i analiz: 

- stopnia realizacji przedsięwzięć i zadań,  

- poziomu wykonania przyjętych celów, 

- rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich realizacją, 

- przyczyn tych rozbieżności. 
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Prezydent miasta poprzez wyznaczonego koordynatora będzie oceniał, stopień wdrożenia 

Programu i co dwa lata przygotowywał raport z wykonania Programu.  

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest kontrolowanie stopnia wdrażania przedsięwzięć 

zawartych w planie operacyjnym (2004-2007), a pod koniec 2005 roku ocena stopnia 

realizacji tego planu. Wyniki tej oceny będą stanowiły punkt wyjściowy do planu 

operacyjnego na lata 2006 – 2009, który powinien być opracowany pod koniec 2005 roku. 

Wykonanie niniejszej oceny będzie konieczne również ze względu na to, że będzie ona 

podstawą do opracowania raportu z realizacji Programu.  

Cele i kierunki działań w perspektywie do 2015 roku (rozdział 4 niniejszego dokumentu) 

powinny być weryfikowane co 4 lata. Dlatego też pierwsza ich weryfikacja powinna nastąpić 

pod koniec 2007 roku, a przewidywane cele i kierunki działań powinny obejmować okres do 

2020 roku.  

Tak przyjęta procedura pozwala na spełnienie wymogów ustawowych Prawa ochrony 

środowiska. 

Podsumowując, podstawowymi zadaniami w zakresie wdrażania Programu są: 

- ocena postępów we wdrażaniu Programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie 

raportu (co dwa lata),  

- aktualizacja planu operacyjnego (co dwa lata), 

- aktualizacja celów i kierunków działań (co cztery lata). 

 

6.4.1. Monitoring stanu środowiska 

Monitoring stanu środowiska jest źródłem informacji, które można wykorzystać do oceny czy 

ulega on poprawie czy pogorszeniu, a w konsekwencji jego wyniki mogą być podstawą oceny 

efektywności wdrażania polityki środowiskowej.  

Monitoring jakości środowiska w Zielonej Górze jest realizowany w ramach monitoringu 

krajowego i regionalnego województwa lubuskiego. Wyniki badań pozyskiwane w ramach 

realizacji monitoringu były wykorzystane do opracowania diagnozy stanu środowiska 

naturalnego Zielonej Góry w 1999 roku. 

W okresie wdrażania niniejszego Programu, dane uzyskiwane z monitoringu jakości 

środowiska będą pomocne przy aktualizacji programu ochrony środowiska. Dlatego tak jak 

wcześniej wspominano niezbędne będzie na potrzeby wdrażania niniejszego Programu 

stworzenie komputerowej bazy danych o środowisku. 
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Właściwe opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu daje informacje o stanie 

środowiska, które są niezbędne do ustanowienia priorytetów w zakresie ochrony środowiska, 

kontrolowania i egzekwowania wymogów prawa środowiskowego. 

 

6.5.  Harmonogram wdrażania projektu 

W tabeli 52 przedstawiono harmonogram wdrażania programu. Pierwszy plan operacyjny  

tj. lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004-2007 opracowany został 

w ramach niniejszego dokumentu, następny program zostanie przygotowany w 2005 roku 

i obejmie lata 2006 - 2009. Strategia krótkoterminowa opisana w rozdziale 5 niniejszego 

dokumentu, będzie weryfikowana co 2 lata, natomiast strategia długoterminowa co 4 lata. 

Podstawą weryfikacji będzie, przeprowadzana co dwa lata, ocena realizacji procesu 

wdrażania programu (monitoring polityki). Należy jednak podkreślić, że weryfikacja może 

nastąpić wcześniej lub później w zależności od postępów we wdrażaniu programu lub 

w związku ze zmianami uwarunkowań wewnętrznych lub zewnętrznych. 
 

Tabela 52. Harmonogram wdrażania "Programu Ochrony Środowiska miasta Zielona Góra" 
Lp.                                               Rok 

Zadania  
2004 2005 2006 2007 Itd. 

1.  Program Ochrony Środowiska miasta Zielona Góra 

Strategia długoterminowa 
ochrony środowiska do roku 2015 Do 2015    Do 2020  

 Plan operacyjny tj. lista 
przedsięwzięć przewidzianych do 
realizacji w latach 2004-2007 

2004-2007 2006-2009  2008-2011 
 

2.  Monitoring realizacji Programu 

2.1  Monitoring stanu środowiska       

Monitoring polityki ochrony 
środowiska       

Ocena realizacji planu 
operacyjnego (listy 
przedsięwzięć) 

    
 

Raporty z realizacji Programu      

Ocena realizacji celów 
długookresowych do 2015 roku 
(2020 itd.) 

    
 

2.2 

Aktualizacja Programu ochrony 
środowiska      
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7. KOSZTY WDRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

7.1.  Wprowadzenie 

W rozdziale 5 przedstawiono strategię krótkoterminową tj. na lata 2004 – 2007 z podaniem 

kierunków niezbędnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska. 

Natomiast w tym rozdziale zostały przedstawione przedsięwzięcia w poszczególnych 

zakresach, które przewidywane są do realizacji w latach 2004-2007. Ponadto dokonano 

zestawienie przedsięwzięć z podziałem na inwestycyjne i bezinwestycyjne wraz z terminami 

realizacji, kosztami, źródłami finansowania i instytucjami odpowiedzialnymi za realizację. 

 

7.2.  Koszty wdrażania programu w latach 2004-2007 

Przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2005 – 2007 zostały 

zestawione w tabelach 53, 54, 55, 56, 57, 58. 

 
Tabela 53. Przedsięwzięcia z zakresu zaopatrzenie w wodę 

Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

1.  
Renowacja studni na 
ujęciu lewarowym  
w Zawadzie 

47,5 45 45 45 182,5 

środki własne 
zakładu 

budżetowego, 
środki własne 

Spółki 

2. 

Modernizacja 
magistrali 
wodociągowej  
w Trasie Północnej 

482,6    482,6 
środki własne 

zakładu 
budżetowego 

3. 
Modernizacja sieci 
wodociągowej  
w ul. Jana z Kolna 

283,5    283,5 
środki własne 

zakładu 
budżetowego 

4. 

Modernizacja sieci 
wodociągowej  
w ul. Szosa 
Kisielińska 

300    300 środki własne 
Spółki 

5. 
Modernizacja sieci 
wodociągowej  
w ul. Sorbskiej 

„Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

75    75 środki własne 
Spółki 
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Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

6. 
Modernizacja sieci 
wodociągowej  
w ul. Dzikiej 

81    81 środki własne 
Spółki 

7. 
Modernizacja sieci 
wodociągowej  
w ul. Osiedlowej 

120    120 środki własne 
Spółki 

8. 
Budowa sieci 
wodociągowej  
w ul. Zagłoby 

80    80 środki własne 
Spółki 

9. 
Budowa sieci 
wodociągowej  
na os. Mazurskim 

   230 
w 2008 r 

0 

środki wł. 
Spółki, 
Fund. 

Spójności. 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

10. 

Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody 
przy alei Wojska 
Polskiego 

20 2 875 2 875  5 770 

środki wł. 
Spółki, 
ERDF, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

11. 
Modernizacja sieci 
wodociągowej w 
ul. Jędrzychowskiej 

 480   480 środki własne 
Spółki 

12. 

Modernizacja sieci 
wodociągowej  
w ul. Podgórnej  
(od ul. Niecałej  
do ul. Przyleśnej) 

 340   340 środki własne 
Spółki 

13. 
Modernizacja sieci 
wodociągowej  
w ul. Konicza 

119,5    119,5 środki własne 
Spółki 

14. 
Budowa sieci 
wodociągowej  
w ul. Urszuli 

90  100 100 290 
środki Spółki 
(aport finans. 

Miasta) 

15. 
Budowa sieci 
wodociągowej  
w ul. Wroniej 

50    50 środki własne 
Spółki 

16. 
Budowa sieci 
wodociągowej  
w ul. Kopciuszka 

20    20 środki własne 
Spółki 

17. 

Budowa sieci 
wodociągowej  
ul. Zdrojowa  
z ul. Rzeźniczaka 

„Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

25 200   225 
środki Spółki 
(aport finans. 

Miasta) 
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Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

18. 

Rozbudowa ujęcia 
lewarowego  
w Zawadzie wraz  
z wprowadzeniem 
procesu 
napowietrzania wód 
podziemnych 

 500 2 500 2 000 5 000 środki własne 
Spółki 

19. 

Stacja odwadniania 
osadów 
technologicznych na 
SUW w Zawadzie 

  1 500 1 500 3 000 środki własne 
Spółki 

20. 

Likwidacja 
nieczynnych studni 
na terenie miasta i 
ujęciu lewarowym  
w Zawadzie 

 150 150 100 400 środki własne 
Spółki 

21. 

Ustalenie zasobów 
dla wód 
podziemnych dla 
ujęcia przy  
ul. Zjednoczenia 
(dok.) 

10    10 środki własne 
Spółki 

22. 

Modernizacja sieci 
wodociągowej w  
ul. Podgórnej (od  
ul. Lwowskiej  
do ul. Niecałej) 

  20 330 350 środki własne 
Spółki 

23. 

Modernizacja sieci 
wodociągowej  
w ul. Braniborskiej 
(od ul. Lwowskiej do 
ul. Wrocławskiej) 

 20 200  220 środki własne 
Spółki 

24. 
Modernizacja sieci 
wodociągowej w ul. 
Kordiana 

 20 190  210 środki własne 
Spółki 

25. Drugostronne 
zasilanie ul. Lisia   10 50 60 środki własne 

Spółki 

26. 

Modernizacja sieci 
wodociągowej w  
al. Konstytucji 3-go 
Maja 

 200   200 środki własne 
Spółki 

27. 

Modernizacja sieci 
wodociągowej  
Trasa Północna od 
ul. Dekoracyjnej  
do ul. Zdrojowej) 

„Zielonogórskie 
Wodociągi 

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

   650 650 środki własne 
Spółki 
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Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

28. Sieć wodociągowa  
Wilkanowo  425 840  1 265 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

29. 

Sieć wodociągowa 
ul. Batorego (od ul. 
Rzeźniczka do ronda 
w Trasie Półn.) 

 20 200  220 środki własne 
Spółki 

30. 

Modernizacja sieci 
wodociągowej 
w ul. Zagłoby 
(od ul.Czubińskiego) 

  10 150 160 środki własne 
Spółki 

31. Renowacja sieci 
wodociągowej   200 200 200 600 środki własne 

Spółki 

32. Sieć wodociągowa  
w ul. Modrzewiowej   150  150 

środki Spółki 
(aport finans. 

Miasta) 

33. Sieć wodociągowa  
ul. Pinokia   15 60 75 

środki Spółki 
(aport finans. 

Miasta) 

34. 
Sieć wodociągowa 
dz. Chynów – 
os. Kolorowe 

 150 500 1 000 1 650 
środki Spółki 
(aport finans. 

Miasta) 

35. Sieć wodociągowa  
os. Na Olimpie  70 300 1 000 1 370 

środki Spółki 
(aport finans. 

Miasta) 

36. 
Sieć wodociągowa 
os. Uczonych  
na Jędrzychowie 

„Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

 100 600 600 1 300 
środki Spółki 
(aport finans. 

Miasta) 

37. 

Budowa sieci 
wodociągowej  
Strefa Aktywności 
Gospodarczej 

 1 373 639,5  2 012,5 

środki 
budżetowe 

miasta, 
Fundusz Phare 

38. Sieć wodociągowa  
ul. Składowa  15   15 

środki 
budżetowe 

miasta 

39. Sieć wodociągowa  
w ul. Jesionowej  60   60 

środki 
budżetowe 

miasta 

40. Sieć wodociągowa  
w ul. Langiewicza 

Urząd Miasta 
Zielona Góra 

21    21 
środki 

budżetowe 
miasta 

 Łączny koszt realizacji zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę 27 897,6 tys. PLN 
Źródło: Informacje dostarczone przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz Wydział 

Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
224 

Tabela 54. Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej 
Koszty w latach 2004 – 2007 

w tys. PLN 
L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 

realizująca 
2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

1.  

Przebudowa 
kanalizacji 
ogólnospławnej  
w ul. Zacisze 

169,9    169,9 
środki własne 

zakładu 
budżetowego 

2.  
Budowa kanału 
odciążającego w 
ul. Braniborskiej 

37,2    37,2 
środki własne 

zakładu 
budżetowego 

3.  
Budowa 
kanalizacji  
w ul. Zagłoby 

74,8    74,8 środki własne 
Spółki 

4.  

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w  
ul. Kopciuszka 

35    35 środki własne 
Spółki 

5.  

Kanalizacja 
sanitarna  
ul. Kupiecka  
- Pod Topolami 

50    50 środki własne 
Spółki 

6.  

Kanalizacja 
sanitarna  
ul. Zdrojowa 
z ul. Rzeźniczaka 

25 240   265 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 

7.  

Budowa kanału 
ogólnospławnego 
odciążającego  
w ul.Sikorskiego 

120 3 000 1 600  4 720 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

8.  

Renowacja 
istniejącego 
systemu 
kanalizacji 

160 2 739,5 5 600 
5 600 

+ 
5 600 

w 2008 r 

14 099,5 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

9.  
Kolektor 
ogólnospławny  
w ul. Kupieckiej 

2 730,6    2 730,6 

dotacja 
budżetowa 
dla zakładu 

budżetowego 

10.  

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej  
i deszczowej 
os. Chynów  

„Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

778,9 8 577,1 6 000 
5 900 

+ 
4 931,5 

w 2008 r 

21 256 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
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Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

11. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej   
os. Jędrzychów I, 
ulice: Jagodowa, 
Jęczmienna, 
Winna, Konopna, 
Żytnia, 
Rzepakowa, 
Rolnicza, 
Jarzębinowa, 
Pszenna 

 2 083,8 2 142,5  4 226,3 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

12. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w 
ul. Sulechowskiej 

 520 509,3  1 029,3 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

13. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej i 
deszczowej na 
os. Mazurskim 

   2 070 
w 2008 r 

0 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

14. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej na  
os. Jędrzychów I, 
ulice: Emlii 
Plater, Parkowa, 
os. Wygoda, os. 
Robotnicze 

80  1 100 1 200 2 380 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

15. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej na  
os. Jędrzychów I, 
ulice: Zawiszy 
Czarnego, 
Budowlanych, 
Jałowcowa, 
Słowicza 

80   
1 770 

+ 
2 600 

w 2008 r 

1 850 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

16. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej  
i deszczowej na  
os. Słowackiego 

„Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

72  7 500 7 087,8 14 659,8 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
226 

Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

17.  

Kanalizacja 
sanitarna  
i deszczowa 
Uniwersytet 
Zielonogórski 

 356,5 971,8 4 600 5 928,3 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

18. 
Kanalizacja 
sanitarna  
Przylep 

 3 200,5 4 400 
4 800 

+ 
4 861 

w 2008 r 

12 400,5 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

19. 

Kanalizacja 
sanitarna 
Stary i Nowy 
Kisielin 

 3 015 6 200 
6 137 

+ 
6 084 
w 2008r 

15 352 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

20. 
Kanalizacja 
sanitarna 
Wilkanowo 

 425 840  1 265 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

21. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej na os. 
Jędrzychów III,  
ul. Krokusowa – 
zlewnia PS-6 

50    50 środki własne 
Spółki 

22. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej na os. 
Jędrzychów III,  
ulice: Azaliowa 
Irysowa, 
Lawendowa, 
Zawilcowa,– 
zlewnia PS-6 

„Zielonogórskie 
Wodociągi 

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

  50 200 250 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 
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Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

23. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej na os. 
Jędrzychów III,  
ulice: 
Kaczeńcowa, 
Tulipanowa, 
Mieczykowa, 
Rumiankowa – 
zlewnia PS-5 

80  1 225 2 800 4 105 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

24. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej na  
os. Jędrzychów 
V, ulice: 
Zbożowa, 
Wierzbowa, 
Dożynkowa, 
Boczna, 
Warzywna, 
Wronia, 
Kasztanowa, 
Makowa – 
zlewnia PS-2 

  150 1 500 1 650 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 

25. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej   
os. Ogrodnictwo 

   402,5 
w 2008r 

0 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

26. 
Przepompownia 
ścieków  
ul. Waszczyka 

300    300 środki własne 
Spółki 

27.  

Modernizacja 
kanału tłocznego 
 ul. Botaniczna 
(od ul. Jaskółczej 
do PS-10) 

 20 160 160 340 środki własne 
Spółki 

28. 

Kanalizacja 
sanitarna  
dz. Chynów  
- os. Kolorowe 

 150 1 000 2 000 3 150 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 

29. 
Kanalizacja 
sanitarna 
os. Na Olimpie 

„Zielonogórskie 
Wodociągi 

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

 100 500 1 500 2 100 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 
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Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

30. 

Kanalizacja 
sanitarna  
os. Uczonych  
na Jędrzychowie 

 100 500 1 000 1 600 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 

31. 

Kanalizacja 
sanitarna  
i deszczowa 
ul. Modrzewiowa 

  300  300 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 

32. 

Budowa suszarni 
osadów 
ściekowych – 
Centralna 
Oczyszczalnia 
Ścieków 

Centralna 
Oczyszczalnia 

Ścieków 
w Łężycy 

8 000    8 000 

Środki 
własne, 
Fundusz 

Phare 

33. 

Budowa spalarni 
osadów 
ściekowych – 
Centralna 
Oczyszczalnia 
Ścieków 

  4 650 1 100 5 750 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

34. 

Rozbudowa 
części 
mechanicznej 
Centralnej 
Oczyszczalni 
Ścieków 

„Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

 3 720 5 480  9 200 

środki własne 
Spółki, 
Fund. 

Spójności, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

35. 
Kanalizacja 
sanitarna 
ul. Kąpielowa 

 24    24 
środki 

budżetu 
miasta 

36. 

Kanalizacja 
sanitarna 
na os. Zacisze 
ul. Ananasowa 

 170   170 
środki 

budżetu 
miasta 

37. 
Kanalizacja 
sanitarna  
ul. Lawendowa 

 170   170 
środki 

budżetu 
miasta 

38. 
Kanał tłoczny 
ul. Botaniczna 
(boczna) 

 150   150 
środki 

budżetu 
miasta 

39. 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej  
i deszczowej 
Strefa 
Aktywności 
Gospodarczej 

Urząd Miasta 
Zielona Góra 

 4 756,5 3 926  8 682,5 

środki 
budżetowe 

miasta, 
Fundusz 

Phare 
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Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

40. 

Kanalizacja 
sanitarna  
i deszczowa  
ul. Jesionowa 

 110   110 
środki 

budżetu 
miasta 

41. 

Kanalizacja 
sanitarna  
i deszczowa 
ul. Urszuli  

 500   500 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 

43. 
Kanalizacja 
sanitarna 
ul. Łąkowa 

 20   20 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 

44. 
Kanalizacja 
sanitarna 
ul. Pinokia 

„Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

  20 100 120 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 

45. 
Kanalizacja 
ogólnospławna 
ul. Kręta 

„Zielonogórskie 
Wodociągi  

i Kanalizacja” 
Sp. z o.o. 

  100  100 

środki Spółki 
(aport 

finansowy 
Miasta) 

 Łączny koszt realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej 149 370,7 tys. PLN 
Źródło: Informacje dostarczone przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz Wydział 

Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra 
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Tabela 55. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 
Koszty w latach 2004 – 2007 

w tys. PLN 
L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 

realizująca 
2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Sektor oddziaływania: Energetyka zawodowa i przemysł 

1.  

Budowa bloku 
gazowo-parowego o 
mocy rzędu 190 
MWe i 95 MWt, 
wykorzystującego 
gaz do produkcji 
energii elektrycznej 
i cieplnej w 
wysokosprawnym i 
ekologicznie 
czystym źródle 
pracującym w 
skojarzeniu 

Elektrociepłownia 
"Zielona Góra" 

S.A. 
150 844    150 844 

Środki własne, 
kredyt bankowy 
EKOFUNDUSZ 

Sektor oddziaływania: Komunikacja   

2.  

Zakup nowych 
środków transportu 
spełniających 
wymogi ochrony 
środowiska 

Miejski Zakład 
Komunikacji 

w Zielonej Górze 
4 550 3 250 3 250 3 900 14 950 

Środki własne, 
pomocowe, 
FOŚiGW 

 Łączny koszt realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza 165 794 tys. PLN 
 

 

 

 

 

Tabela 56. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska przed hałasem 
Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia bezinwestycyjne 

1.  

Rozpoczęcie prac nad 
opracowaniem mapy 
akustycznej miasta  
a następnie na jej 
podstawie 
programów ochrony 
środowiska przed 
hałasem (w tym 
współfinansowanie 
badań klimatu 
akustycznego) 

Zadanie 
powiatowe – 

Zielona Góra jest 
powiatem 
grodzkim 

  70 30 100 
Środki własne, 

WFOŚiGW 
NFOŚiGW 

 Łączny koszt realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem 100 tys. PLN 
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Tabela 57. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu 
Koszty w latach 2004 – 2007 

w tys. PLN 
L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 

realizująca 
2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

1.  

Ochrona i 
konserwacja 
pomników przyrody 
w mieście 

10 10 10 10 40 

Środki własne, 
Powiatowy 
i Gminny 
FOŚiGW 

2.  
Renowacja Ogrodu 
Botanicznego  
w Zielonej Górze 

Urząd Miasta 
Zielona Góra 

1 000 500 1 500  3 000 Środki własne, 
FOŚiGW 

 Łączny koszt realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu 3 040 tys. PLN 
 
 
 
 

Tabela 58. Przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej 
Koszty w latach 2004 – 2007 
w tys. PLN 

L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 
realizująca 

2004 2005 2006 2007 Razem 

Źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcia bezinwestycyjne 
1.  Akcja informacyjna 

nt. popularyzacji 
komunikacji 
zbiorowej (w formie 
ulotek - 20 tys. sztuk) 

 3,5   3,5 
Powiatowy 
i Gminny 
FOŚiGW 

2.  Akcja informacyjna nt. 
popularyzacji 
użytkowania pojazdów 
dotrzymujących 
standardów ochrony 
środowiska (w formie 
ulotek) 

 3,5   3,5 
Powiatowy 
i Gminny 
FOŚiGW 

3.  Akcja informacyjna 
nt. konieczności 
modernizacji 
systemów grzewczych 
małych zakładów 
rzemieślniczych oraz 
palenisk domowych w 
zakresie stosowania 
paliwa bardziej 
przyjaznego 
środowisku (w formie 
ulotek) 

 3,5  3,5 7,0 
Powiatowy 
i Gminny 
FOŚiGW 

4.  Akcja informacyjna 
nt. promowania ruchu 
rowerowego (w 
formie ulotek) 

Urząd Miasta 
Zielona Góra 

 3,5  3,5 7,0 
Powiatowy 
i Gminny 
FOŚiGW 

 Łączny koszt realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej 21 tys. PLN 
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7.3.  Moż l iwości  f inansowania Programu Ochrony 

Środowiska 

 
Koszty inwestycji mogą być pokrywane z różnych źródeł: 

• środki własne z budżetu; 

• finansowanie poprzez zaciągnięcie długu (kredyt, pożyczka, emisja obligacji); 

• dotacje, granty; 

• partnerstwo publiczno-prywatne; 

• leasing. 

 
 
Środki własne 

Zaangażowanie własnych środków budżetowych inwestora (gminy) jest zazwyczaj 

podstawowym warunkiem stawianym przez różnego rodzaju instytucje finansowe w trakcie 

ubiegania się o dofinansowanie realizacji danego projektu. Wymagany poziom udziału tych 

środków zależy od instytucji, do której występujemy. Zazwyczaj jednak wynosi on minimum 

20-25% całkowitych nakładów inwestycyjnych.  

 
Ogólnie można powiedzieć, że środki własne przeznaczane na inwestycję to różnica 

pomiędzy środkami wolnymi (dochody bieżące minus wydatki bieżące) i środkami 

wydatkowanymi na obsługę zadłużenia.  

 
Aby wyznaczyć wysokość tych środków należy postępować wg poniższego schematu: 

1. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie budżetu gminy i jego struktury w celu 

ustalenia występujących trendów i prawidłowości. 

2. Następnie dokonuje się projekcji dochodów i wydatków budżetowych. 

3. Szacujemy skumulowany stan środków pieniężnych na koniec roku poprzedzającego 

okres objęty analizą. 

4. Kolejny krok to przeanalizowanie wysokości zobowiązań gminy. 

5. Rezultatem powyższych prac jest informacja nt. wysokości wolnych środków 

finansowych, będących w dyspozycji gminy, które mogą zostać wykorzystane na 

obsługę zadłużenia: 

 
Wolne środki = dochody bieżące - wydatki bieżące. 
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6. Jeżeli od wielkości wolnych środków odejmie się środki przeznaczane na obsługę 

zadłużenia (i ewentualnie dodamy środki pochodzące z nowego zadłużenia), to 

otrzymamy dane na temat wielkości środków finansowych (środków własnych), jakie 

mogą zostać wydane na cele inwestycyjne: 

 
Wolne środki – obsługa zadłużenia (+ nowe zadłużenie) = środki własne na 

inwestycje. 

 
 
Finansowanie poprzez zaciągnięcie długu 

Zaliczamy tu najczęściej takie instrumenty finansowe, jak: 

• kredyt,  

• pożyczka,  

• emisja obligacji.  

 

Kredyty 

Udzielane są przez banki. Warunki komercyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych 

jednostkom samorządu terytorialnego są zazwyczaj każdorazowo negocjowane 

indywidualnie. 

 
Do najbardziej znanych banków należy Bank Ochrony Środowiska, który ma statutowo 

nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska.  

 
Udzielane przez banki wsparcie finansowe bardzo często pochodzi z linii kredytowych innych 

instytucji.  

Przykładowo2, inwestycje z zakresu ochrony środowiska mogą być dofinansowane w ramach: 

Ø linii ze środków NFOŚiGW 

Warunki kredytowania: 

• maksymalna kwota kredytu – 2.000.000 zł, lecz nie więcej niż 90 % kosztu 

przedsięwzięcia, 

• maksymalny okres realizacji zadania - do 18 miesięcy od daty postawienia przez 

bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, 

                                                
2 Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A. 
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• okres karencji - spłata kredytu rozpocznie się w następnym miesiącu po 

zakończeniu zadania,  

• oprocentowanie kredytu - 0,4 stopy redyskontowej weksli nie mniej niż 3% 

w stosunku rocznym,  

• okres kredytowania - do 7 lat nie dłużej niż do 31.12.2010r. 

 

Ø tzw. kredytów z trzeciej linii KfW (bank Kreditanstalt fur Wiederaufbau) 

• Kwota udzielonego kredytu nie może przekraczać 80% kwoty inwestycji 

(maksymalna kwota kredytu w ramach linii wynosi 1.000.000 EUR). Maksymalny 

okres kredytowania - 10 lat (do 20.11.2011r.), w tym karencja w spłacie kapitału 

do 2 lat (nieobowiązkowa). 

• Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu - 0,75% kwoty kredytu. 

• Oprocentowanie (zmienna stopa procentowa) - 6 miesięczny EURIBOR  

+ 2,5-5 p.p. p.a. 

 
Ø linii kredytowej NIB (Nordic Investment Bank) 

• Przedmiot kredytowania - finansowanie długoterminowych inwestycji. 

• Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji w środki trwałe. 

• Maksymalna kwota indywidualnego kredytu w ramach linii - 3.200.000 EUR.  

• Okres kredytowania – 4 - 7 lat, max. do 31.12.2009r., w tym karencja w spłacie 

kapitału do 2 lat (nieobowiązkowa). 

• Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu - 1% kwoty kredytu. 

• Oprocentowanie (zmienna stopa procentowa) - 6 miesięczny EURIBOR  

+ 1,75 p.p. p.a. 

 
Ø linii kredytowej EIB (Europejski Bank Inwestycyjny) 

• Przedmiot kredytowania obejmuje m.in. projekty inwestycyjne związane 

z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury oraz ochroną środowiska. 

• Okres kredytowania: minimum 4 lata, maksimum 12 lat (do 10.03.2016 r.). 

• Karencja w spłacie kapitału (nieobowiązkowa) – do 2 lat. 

• Waluta – EUR lub PLN. 

• Minimalna wartość projektu w ramach linii – 40.000 EUR (udział EIB 20.000 

EUR), maksymalna wartość projektu – 25 mln EUR (udział EIB 12,5 mln EUR). 
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• Maksymalny udział EIB w finansowaniu projektu wynosi 50%. Możliwe jest 

sfinansowanie tego samego projektu kredytem ze środków EIB i CEB (Bank 

Rozwoju Rady Europy). Łączny udział finansowania ze środków tych banków nie 

może przekroczyć 80% wartości projektu: 

- 20% wartości inwestycji stanowi minimalny udział własny kredytobiorcy,  

- 50% wartości inwestycji - maksymalny udział EIB,  

- pozostała część wartości inwestycji - kredyt uzupełniający, środki własne, 

dotacje. 

• Prowizja przygotowawcza – 1%. 

• Marża odsetkowa: Warunki kredytowania są zróżnicowane ze względu na podmiot 

kredytowania, okresy oraz rodzaj waluty: 

- Kredyt złotowy ze środków EIB: WIBOR 3M + marża. 

- Kredyt denominowany lub w EUR ze środków EIB: EURIBOR 3M + marża.  

 
Ø linii kredytowej CEB (Bank Rozwoju Rady Europy) 

• Kredyty z linii kredytowej CEB mogą współfinansować projekty dotowane ze 

środków przedakcesyjnych i akcesyjnych Unii Europejskiej. 

• Okres kredytowania: minimum 4 lata – maksimum 15 lat (do 10.12.2018 r.). 

• Karencja w spłacie kapitału (nieobowiązkowa) - do 5 lat. 

• Waluta – EUR lub PLN. 

• Całkowity koszt inwestycji – do 20 milionów EUR. 

• Struktura finansowania: Maksymalny udział CEB w finansowaniu projektu wynosi 

50%.  

Możliwe jest sfinansowanie tego samego projektu kredytem ze środków CEB 

i EIB. Łączny udział finansowania ze środków tych banków nie może przekroczyć 

80% wartości projektu: 

- 20% wartości inwestycji - minimalny udział własny kredytobiorcy, 

- 50% wartości inwestycji - maksymalny udział CEB, 

- pozostała część wartości inwestycji - kredyt uzupełniający, środki własne, dotacje. 

• Prowizja przygotowawcza – bez prowizji. 

• Marża odsetkowa: Warunki kredytowania są zróżnicowane ze względu na okres 

oraz rodzaj waluty: 

- Kredyt złotowy ze środków CEB WIBOR 3M + marża, 

- Kredyt denominowany lub w EUR ze środków CEB EURIBOR 3M + marża. 
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Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych3 

Kredyt przeznaczony jest na przygotowanie przez gminy i ich związki projektów inwestycji 

komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Do 

projektów tych zalicza się studium wykonalności inwestycji, analizę kosztów i korzyści oraz 

pozostałą dokumentację projektową, analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania 

realizacji inwestycji.  

 
Kwota kredytu nie może przekroczyć:  

• 500.000 złotych na jeden projekt, 

• 80% zaplanowanych kosztów netto. 

Kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w ratach. 

Udział własny kredytobiorcy stanowi nie mniej niż 20% wartości przedsięwzięcia.  

 
Okres kredytowania nie może przekroczyć 36 miesięcy. Na wniosek kredytobiorcy BGK 

może udzielić karencji w spłacie kredytu do 18 miesięcy.  

 
Kredyt oprocentowany jest w wysokości 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od 

banków do redyskonta przez narodowy Bank Polski.  

 
BGK pobiera prowizję w wysokości 1% od kwoty udzielonego kredytu. 

 

Pożyczka 

Różniąca się od kredytu przede wszystkim podstawą prawną, w oparciu o którą funkcjonuje. 

Mówiąc najogólniej, w ramach kredytu, funkcjonującego zgodnie z Prawem bankowym, 

następuje przekazanie wnioskodawcy środków pieniężnych na ściśle określone cele, 

natomiast pożyczka (oparta z kolei o Kodeks Cywilny) polega na przekazaniu wnioskodawcy 

określonej wysokości środków pieniężnych z możliwością zmiany częściowego celu ich 

wykorzystania, zawartego w podpisanej umowie. 

 
W przypadku tej formy dofinansowania stosuje się oprocentowanie, ustalane z reguły 

w odniesieniu do stopy redyskonta weksli (s.r.w.), określanej przez Narodowy Bank Polski.  

 

                                                
3 Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego 
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Wysokość oprocentowania pożyczki jest bardzo często uzależniona od dochodu budżetowego 

w gminie przypadającego na 1 mieszkańca, a jej wielkość rzadko przekracza 70% 

całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.  

 
W umowie kredytu i pożyczki zawarte są m.in. terminy ich spłaty wraz z należnym 

oprocentowaniem.  

Mogą być one wypłacone jednorazowo lub w kilku transzach. W przypadku tej formy 

dofinansowania istnieje zazwyczaj możliwość negocjacji warunków spłaty zadłużenia oraz 

ewentualnej karencji w spłacie.  

Jeżeli kredyto- lub pożyczkobiorca wywiązuje się terminowo ze spłaty zobowiązań zawartych 

w podpisanej umowie, kwota kredytu/pożyczki może być częściowo umorzona. 

 
Zaciągając tego rodzaju zobowiązania długoterminowe należy dodatkowo zwrócić uwagę nie 

tylko na wysokość oprocentowania, ale także na pozostałe warunki, takie jak np. długość 

okresu karencji czy obowiązująca metoda spłaty, które w znaczący sposób wpływają na 

całkowite płatności związane z późniejszą obsługą tego zadłużenia. 

 

Obligacje 

Pozyskanie środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych poprzez 

wyemitowanie obligacji komunalnych jest coraz częściej stosowaną praktyką przez 

samorządy w Polsce.  

 
Ustawa o obligacjach4 definiuje obligacje w sposób następujący:  

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że 

jest dłużnikiem właściciela obligacji, czyli obligatariusza, i zobowiązuje się wobec niego do 

spełnienia określonego świadczenia. 

 
Natomiast obligacje komunalne są to obligacje, których emitentami są jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich przedsiębiorstwa.  

 
Emisja obligacji może mieć charakter publiczny lub niepubliczny. W pierwszym przypadku 

poddana jest ona reżimowi Ustawy o powszechnym obrocie papierami wartościowymi5  

i Ustawy o obligacjach.  

                                                
4 Dz. U. z 2001 r.; Nr 120; poz. 1300 
5 Dz. U. z 1997 r.; Nr 118; poz. 754 z późn. zm. 
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Głównymi wymogami tej formy pozyskiwania kapitału na realizację projektów 

inwestycyjnych są przede wszystkim: sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum 

informacyjnego, uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, złożenie 

obligacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz zapewnienie spełnienia 

szeregu obowiązków z zakresu upowszechniania informacji dotyczących emitenta.  

Wybranie przez emitenta emisji publicznej wydłuża okres sprzedaży obligacji komunalnych o 

dodatkowe kilka miesięcy. Dlatego też, w Polsce przeważa emisja niepubliczna, gdyż jest 

szybszym w realizacji, mniej kosztownym dla emitenta i łatwiejszym organizacyjnie 

przedsięwzięciem finansowym.  

 
Emisja niepubliczna może być skierowana do maksymalnie 300 indywidualnych adresatów. 

Wyklucza to między innymi reklamę w mediach.  

 
W celu przeprowadzenia emisji obligacji na rynku niepublicznym proces przygotowania 

obejmuje kilka etapów: 

1. etap przygotowawczy, którego celem jest identyfikacja potrzeb i wypracowanie wstępnej 

koncepcji (wewnętrzne analizy, określenie celów); 

2. etap decyzyjny – podjęcie uchwały przez organ stanowiący samorządu o zamiarze emisji 

obligacji (uchwała intencyjna); 

3. poinformowanie o zamiarze emisji właściwej dla siedziby gminy regionalnej izby 

obrachunkowej (RIO) - niezbędne jest uzyskanie opinii RIO o możliwości wykupu 

papierów wartościowych6, a także, w przypadku emisji dłuższych niż 3-letnie, zgody 

prezesa UZP na zawarcie umowy na okres dłuższy niż 3 lata; 

4. wybór agenta z zastosowaniem procedur przetargowych określonych przez ustawę o 

zamówieniach publicznych7 oraz podpisanie umów dotyczących emisji obligacji 

komunalnych; 

5. podjęcie uchwały przez radę gminy odnośnie emisji obligacji i finansowania za pomocą 

środków uzyskanych z emisji określonego projektu inwestycyjnego; 

6. przygotowanie przez agenta emisji, przy współudziale emitenta, propozycji nabycia 

obligacji; 

7. skierowanie propozycji nabycia emitowanych obligacji do indywidualnych adresatów. 

                                                
6 zgodnie z art. 49 Ustawy o finansach publicznych Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. 
7 Dz.U. z 1994 r. Nr 76; poz. 344 z późn. zm. 
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Oprocentowanie obligacji komunalnych zależy od dwóch wartości. Pierwszą jest tzw. stawka 

bazowa, która równa jest wybranej, wolnej od ryzyka, stopie rynku pieniężnego, przy czym 

wolne od ryzyka są stopy, po jakich środki pieniężne pożycza Skarb Państwa.  

 
Najpopularniejszą stopą bazową jest rentowność bonów skarbowych 52-, 26- lub 13-

tygodniowych, co w naturalny sposób zależy od okresu płatności odsetek (odpowiednio: 

rocznego, półrocznego i kwartalnego).  

 
Drugim składnikiem jest tzw. marża inwestorska. Powinna ona zależeć przede wszystkim od 

kondycji finansowej gminy - im większa jest niepewność inwestorów co do terminowej spłaty 

długu, tym wyższa powinna być ta marża. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na 

wysokość marży inwestora jest jednak w Polsce okres zapadalności obligacji, trwający od 

momentu objęcia emisji przez inwestora do chwili jej umorzenia przez emitenta. Wysokość 

marży wzrasta wraz z długością okresu zapadalności. 

 
Podstawową zaletą emisji obligacji są właśnie niskie koszty pozyskania kapitału.  

W przeciwieństwie np. do kredytów bankowych, przy emisji obligacji, zobowiązania 

zaciągnięte zostają bezpośrednio u inwestorów.  

 
Banki, aby móc udzielić kredytu, muszą najpierw uzyskać niezbędną wysokość środków 

finansowych z depozytów, co znacznie podnosi koszty i w konsekwencji obciąża 

kredytobiorcę. Poza tym oprocentowanie obligacji komunalnych w Polsce jest wyznaczane 

jak wspomniano powyżej w oparciu o rentowność bonów skarbowych, a kredytów 

bankowych o stopę WIBOR (warszawska międzybankowa stopa ofertowa), która zazwyczaj 

jest wyższa.  

 
Rentowność bonów skarbowych określa stopę procentową, po której państwo zaciąga 

zobowiązanie na rynku finansowym, natomiast stopa WIBOR jest stopą procentową 

depozytów na rynku międzybankowym. 

Dodatkową korzyść w przypadku obligacji stanowi także brak konieczności ustanawiania 

oraz znoszenia zabezpieczeń, z którymi wiążą się koszty, a także fakt, że do momentu 

wygaśnięcia danej serii emisji spłacamy tylko odsetki, a kapitał dopiero na końcu, w chwili 

wykupienia obligacji od inwestorów. 
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Po wyemitowaniu obligacji gminy otrzymują z nich wpływy środków pieniężnych, którymi 

należy odpowiednio zarządzać. Emitenci są również odpowiedzialni przed swoimi 

inwestorami za terminową spłatę kwoty kapitałowej i odsetek przez cały okres zapadalności 

obligacji, za zgodność ze wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w dokumentach oraz  

z polskimi przepisami prawa, dotyczącymi zadłużenia i finansów samorządu terytorialnego.  

 
Do obowiązków gminy należy także informowanie o swojej kondycji finansowej, a zwłaszcza 

o wszelkich zmianach, jakie mogą mieć wpływ na jej zdolność spłacenia zaciągniętego długu. 

 
 
Dotacje, granty 

Z punktu widzenia gminy jako inwestora jest to zdecydowanie najbardziej pożądana forma 

dofinansowania realizacji projektu.  

 
Dotację możemy zdefiniować jako bezzwrotną pomoc finansową udzielaną na ściśle określone 

cele. 

 
Maksymalna wysokość dotacji dla projektów inwestycyjnych zazwyczaj nie przekracza 75% 

całkowitych kosztów kwalifikowanych. Jednakże, w specjalnych wypadkach może być ona 

większa.  

 
 
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) 

W warunkach polskich nie istnieje jednorodna definicja tej formy realizacji przedsięwzięć. 

Najogólniej możemy powiedzieć, że polega ona na współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z podmiotami prywatnymi, najczęściej w dziedzinie gospodarki komunalnej, 

mającej na celu osiągnięcie obopólnych korzyści. 

 
Istnieją różne formy PPP. Generalnie mogą dotyczyć one8: 

• eksploatacji i utrzymania – gmina zawiera z prywatnym podmiotem umowę 

zobowiązującą go do eksploatacji i utrzymania obiektu, który pozostaje jednak własnością 

gminy. Tego typu umowy są oczywiście najczęściej zawierane w przypadku świadczenia 

usług związanych z dostawą wody, odbiorem ścieków czy odpadów stałych. Można tu 

wyróżnić dwie opcje: 

                                                
8 na podstawie Bitner M. „Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze usług infrastrukturalnych”; Gazeta 
Samorządu i Administracji; nr 12 (108) 3-16 czerwca 2002 r. 
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- pierwsza polega na tym, że zawarta umowa dotyczy wąskiego zakresu usług, nie 

obejmującego działania np. całego systemu zaopatrzenia w wodę; 

- druga zakłada udzielenie na dłuższy okres zlecenia eksploatacji oraz utrzymania 

całego obiektu/systemu. 

 
Pociąga to za sobą: 

- w pierwszym przypadku ograniczenie barier związanych ze 

zmonopolizowaniem rynku oraz „wymusza” niejako na podmiocie prywatnym 

większą efektywność prowadzonej działalności, co zazwyczaj przekłada się na 

bezpośrednią korzyść dla gminy w postaci obniżenia kosztów; 

- w drugim przypadku przede wszystkim ograniczenie wpływu decyzji 

politycznych na sposób świadczenia usług komunalnych. Zazwyczaj, co 

należy podkreślić, tego typu umowa uwzględnia ryczałtowe wynagrodzenie 

dla podmiotu prywatnego i w związku z tym nie ma on praktycznie żadnego 

wpływu na wysokość opłat za świadczoną usługę; 

• projektowania i budowy – podmiot prywatny ponosi tu odpowiedzialność za 

zaprojektowanie i wybudowanie obiektu umożliwiającego świadczenie przez gminę usług 

według określonego standardu. W momencie ukończenia budowy obiekt/system 

przechodzi na własność gminy, która odpowiada za jego eksploatację i utrzymanie.  

W tabeli 59 zestawiono zalety i wady formy PPP dotyczącej projektowania i budowy. 
 

Tabela 59. Zestawienie wad i zalet związanych z PPP w procesie inwestycyjnym 
Zalety Wady 
- możliwość wdrażania innowacyjności 

i redukcji kosztów; 
- skrócenie czasu budowy; 
- zredukowanie liczby spornych 

kwestii w porównaniu ze zwykłą 
umową o roboty budowlane 

- ograniczony wpływ gminy na zakres 
i skalę projektu; 

- możliwość wystąpienia konieczności 
ponoszenia podczas eksploatacji wysokich 
kosztów operacyjnych w przypadku, gdy 
prywatny podmiot nie uwzględnił przy ocenie 
efektywności finansowej projektu np. 
spodziewanego okresu jego użytkowania 

Źródło: Opracowanie własne 
 

• projektowania, budowy i eksploatacji – gmina powierza podmiotowi prywatnemu 

projektowanie, wybudowanie oraz eksploatację obiektu/systemu w ciągu określonego  

w umowie okresu. W takim przypadku decyduje ona oczywiście o ilościowych  

i jakościowych standardach usług, a także pozostaje właścicielem tego obiektu/systemu 

podczas jego eksploatacji. Musi jednak sfinansować ten obiekt; 
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• rozbudowy „wokół bazy” – podmiot prywatny rozbudowuje istniejący obiekt bądź buduje 

dodatkowy, ponosząc równocześnie odpowiedzialność za sfinansowanie tej budowy. 

Może być on również zobowiązany do późniejszej eksploatacji obiektu/systemu przez 

okres zawarty w umowie; 

• dzierżawy-sprzedaży – podmiot prywatny projektuje, buduje i finansuje dany obiekt. Po 

ukończeniu budowy gmina staje się jego dzierżawcą, płacąc odpowiedni czynsz, 

natomiast po upływie określonego w umowie czasu własność obiektu przechodzi na 

gminę. Podstawową przesłanką tej formy PPP dla gminy jest rozłożenie w czasie 

płatności z tytułu przewłaszczenia obiektu; 

• okresowej prywatyzacji – w takim przypadku własność obiektu/systemu przenoszona jest 

na podmiot prywatny, który odpowiada za jego modernizację lub rozbudowę. Następnie 

eksploatuje on ten obiekt przez okres ustalony w umowie. W ten sposób, zachowując 

kontrolę nad standardem świadczenia danej usługi, gmina pozbywa się kosztów 

związanych z własnością i eksploatacją. Wadą takiego rozwiązania jest niewątpliwie 

konieczność zastąpienia tego podmiotu innym w razie jego bankructwa lub w przypadku, 

gdy nie będzie on wywiązywał się z umowy. Może także nastąpić wzrost opłat za 

świadczoną usługę czy redukcja zatrudnienia; 

• dzierżawy (sprzedaży), modernizacji, eksploatacji – podmiot prywatny wydzierżawia lub 

kupuje obiekt od gminy, następnie dokonuje jego modernizacji i eksploatuje go aż do 

osiągnięcia oczekiwanej przez niego stopy zwrotu. W takim przypadku zaletą dla gminy 

jest to, iż nie finansuje ona modernizacji i dodatkowo uzyskuje przychody z tytułu 

sprzedaży lub dzierżawy. Problemem może jednak być tu fakt, że po pierwsze obiekt taki 

trudno jest zazwyczaj wycenić (szczególnie w odniesieniu do cen rynkowych), poza tym 

może się pojawić wątpliwość, czy można go sprzedać, jeśli został on wybudowany np. 

z dotacji celowej; 

• budowy, przekazania, eksploatacji – podmiot prywatny zobowiązuje się do wybudowania 

i sfinansowania danego obiektu. Po zakończeniu budowy przenosi on własność obiektu na 

gminę, od której następnie dzierżawi obiekt przez okres konieczny do uzyskania 

oczekiwanej przez niego stopy zwrotu. W takim przypadku gmina zachowuje kontrolę 

nad jakością świadczonych usług oraz oczywiście poziomem opłat; 

• budowy, eksploatacji, przekazania – podmiot buduje i finansuje obiekt/system, następnie 

odpowiedzialny jest za jego utrzymanie i eksploatację, a także zarządza nim i pobiera 

opłaty od użytkowników przez okres ściśle określony w umowie. Po jego zakończeniu 
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własność obiektu przechodzi na gminę. W takim przypadku podmiot prywatny ma 

swobodę w ustalaniu opłat za świadczone usługi (z wyjątkiem sytuacji, w której 

otrzymuje on od gminy dotację); 

• projektowania, budowy, finansowania, eksploatacji – ten schemat jest praktycznie bliski 

całkowitej prywatyzacji danej usługi. Podmiot prywatny, odpowiadając za wybudowanie, 

sfinansowanie i eksploatację obiektu, posiada całkowitą swobodę w ustalaniu wysokości 

opłat za daną usługę. Gmina odgrywa wówczas rolę organu regulującego warunki 

prowadzenia działalności przez ten podmiot. 

 
Zgodnie z „Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta” wydanym przez Gazetę Samorządu 

i Administracji (Warszawa 2003) etapy programu partnerstwa publiczno–prywatnego 

najlepiej przedstawić na przykładzie najbardziej klasycznej formy partnerstwa, jaką jest BOT, 

co oznacza „buduj, eksploatuj i przekaż” (angielskie „built, operate and transfer”). 

 
 
Poradnik BOT tak przedstawia etapy takiego przedsięwzięcia9: 

• identyfikacja 

- identyfikacja społecznej potrzeby usługi, 

- określenie sposobów finansowania, 

- wstępne studium feasibility, 

- wyznaczenie zespołu i osoby kierującej przedsięwzięciem, 

- podjęcie decyzji przez samorząd, 

• przygotowanie samorządu do procedury składania ofert lub negocjacji 

- określenie procedury wyboru, 

- kwalifikacja wstępna, 

- projekt umowy BOT, 

- dokumenty przetargowe (specyfikacja warunków przetargu), 

- kryteria wyboru, 

• przygotowanie inwestora do uczestnictwa w procesie wyboru 

- utworzenie konsorcjum lub spółki BOT, 

- studium feasibility, 

- identyfikacja potencjalnych partnerów, 

- złożenie pakietu przetargowego, 

                                                
9 BOT. Buduj – Eksploatuj – Przekaż, Poradnik, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999, str. 32. 
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• wybór inwestora 

- ocena ofert, 

- wyjaśnienia, negocjacje, 

- wybór inwestora, 

• przygotowanie przedsięwzięcia 

- założenie spółki BOT, 

- wpłaty na kapitał spółki, 

- umowy kredytowe, 

- zamknięcie finansowe, 

- umowy na budowę, 

- umowa na dostawy, 

- umowa na odbiór, 

- umowa ubezpieczenia, 

- umowa na eksploatację utrzymania (jeśli inwestor sam nie będzie operatorem 

obiektu), 

• realizacja inwestycji 

- budowa, 

- rozruch, 

- odbiór, 

- transfer technologii, 

- ocena, 

• eksploatacja 

- eksploatacja i świadczenie usług objętych partnerstwem, 

- kontrola, 

- szkolenie, 

- transfer technologii i rozwój potencjału, 

• przekazanie (po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa BOT). 

Zasadą jest takie zaplanowanie przedsięwzięcia, które umożliwi inwestorowi spłatę 

zaciągniętych na budowę obiektu kredytów i osiągnięcie spodziewanego zysku, tak żeby 

przekazanie odbyło się bezpłatnie. Umowa o eksploatację ze spółką BOT może być 

przedłużona, jeśli samorząd uzna, że dalsza eksploatacja przez ten podmiot jest korzystniejsza 

dla gminy, niż gdyby to robiła jednostka gminy. 
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Leasing 

Ta forma pozyskiwania składników majątku, w szczególności środków trwałych, związanych 

bezpośrednio z realizowaną inwestycją, stała się w ostatnim czasie stosunkowo popularna 

wśród inwestorów, którymi są samorządy lokalne. 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi10 przez umowę leasingu finansujący 

zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od 

oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz 

korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a 

korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie 

pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez 

finansującego.  
 
Skutkiem tego jest wymóg, zgodnie, z którym leasingobiorca, wykorzystując w swojej 

działalności składniki majątku należące do leasingodawcy, jest w zamian zobowiązany do 

uiszczania opłat leasingowych, na które składają się (w zależności od rodzaju leasingu): 

• część kapitałowa – obejmująca zwrot kapitału wyłożonego przez leasingodawcę; 

• część odsetkowa – która zawiera naliczone odsetki, dodatkowe koszty leasingu i zysk 

leasingodawcy. 
 
Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.  

 
 
Decydując się na podpisanie umowy leasingu możemy mieć do czynienia z dwoma 

podstawowymi jego rodzajami:  
 
I. Leasing operacyjny: 

• umowa została zawarta na czas oznaczony, stanowiący, co najmniej 40% 

normatywnego okresu amortyzacji (w przypadku rzeczy ruchomych lub wartości 

niematerialnych i prawnych) albo co najmniej 10 lat (w przypadku nieruchomości); 

• suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, równa jest minimum 

wartości początkowej tego przedmiotu lub prawa majątkowego; warunek ten musi być 

spełniony łącznie z warunkiem dotyczącym minimalnego czasu trwania umowy; 

• umowa zawiera postanowienie o prawie do amortyzacji dla finansującego 

(leasingodawcy). 

                                                
10 ustawa z 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny, Dz.U. Nr 74, poz. 857 z późn. zm. 
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II. Leasing finansowy: 

• umowa spełnia co najmniej jeden z warunków przedstawionych w znowelizowanej 

ustawie o rachunkowości z dnia 29.IX.1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.); 

najważniejsze z nich to: 

- zawarcie umowy na dłuższy okres; 

- zdyskontowana suma ustalonych w umowie opłat leasingowych jest wyższa od 

wartości początkowej przedmiotu leasingu; 

• zawarcie w umowie postanowienia, że korzystający (leasingobiorca) dokonuje 

odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu. 

 
Umowa spełniająca określone warunki, podczas jej podstawowego okresu, rodzi skutki 

zarówno dla firmy leasingowej (finansującego) jak i dla klienta (korzystającego). W tabeli 60 

zamieszczono porównanie leasingu operacyjnego i leasingu finansowego podczas okresu 

objętego umową. 
Tabela 60. Porównanie leasingu operacyjnego i leasingu finansowego w okresie objętym umową 

 Firma leasingowa 
(finansujący) 

Klient 
(korzystający) 

Leasing operacyjny 

Przedmiot 
leasingu Aktywa trwałe (środek trwały) Obcy środek trwały (ewidencja 

pozabilansowa) 
Przychód  Całość opłat leasingowych - 
Koszt uzyskania 
przychodu Odpisy amortyzacyjne Całość opłat leasingowych 

Leasing finansowy 
Przedmiot 
leasingu Należności Aktywa trwałe (środek trwały) 

Przychód 

Odsetkowa część opłaty leasingowej 
(przychodem nie jest opłata 
leasingowa w części stanowiącej 
spłatę wartości początkowej 
przedmiotu leasingu) 

- 

Koszt uzyskania 
przychodu - 

Odsetkowa część opłaty leasingowej 
(kosztem nie jest opłata leasingowa 
w części stanowiącej spłatę wartości 
początkowej przedmiotu leasingu); 
Odpisy amortyzacyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dodatku do dziennika prawno – gospodarczego „Gazeta 
Prawna” nr 44, 4.III.2002r., Wiesława Moczydłowska – artykuł „Ewidencja bilansowa 
leasingu”] 

W obydwu rodzajach umów, po zakończeniu podstawowego okresu umowy, firma 

leasingowa ma prawo: 
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• sprzedać korzystającemu przedmiot leasingu; 

• oddać korzystającemu przedmiot leasingu do dalszego użytkowania; 

• sprzedać przedmiot leasingu osobie trzeciej i wypłacić korzystającemu z tego tytułu 

umówioną kwotę. 

 
 
Koszty eksploatacyjne mogą być finansowane z następujących źródeł: 

• opłat ponoszonych przez odbiorców usług, świadczonych przez gminne jednostki 

organizacyjne – zazwyczaj są one stosunkowo pewnym źródłem finansowania; 

• wpływy z tytułu sprzedaży materiałów i surowców - uzupełniającymi źródłami przychodów 

z tytułu świadczonych usług np. w zakresie odbioru, transportu czy unieszkodliwiania 

odpadów mogą być wpływy z tytułu sprzedaży materiałów i surowców wtórnych oraz 

kompostu. 

 

 

Poniżej omówiono szerzej kilka wybranych źródeł finansowania. 

 
Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Zasady funkcjonowania Narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie 

i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 1994.49.196 z późniejszymi zmianami). 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć 

podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce traktując jako priorytetowe te 

zadania, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec 

Unii Europejskiej.  

W roku 2004 przewidziano dofinansowanie zadań inwestycyjnych obejmujących następujące 

zagadnienia: 

Ø Ochrona wód przed zanieczyszczeniem 

W ramach programu dofinansowywane są przedsięwzięcia związane z realizacją 

„Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”, w tym: 

• dokumentacja techniczna przedsięwzięć, 

• oczyszczalnie, 
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• kanalizacja 

oraz 

• oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków przemysłowych. 

Ø Gospodarka wodna 

W ramach programu dofinansowywane są przedsięwzięcia mające na celu 

zwiększenie i poprawę jakości zasobów wodnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, w tym: 

• wspieranie budowy szczególnie ważnych inwestycji wieloletnich, 

• poprawa jakości wody do picia – przedsięwzięcia współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej, a wskazane przez Ministra Środowiska, 

• wspieranie ekologicznych form transportu wodnego poprzez fundusz 

żeglugowy. 

Ø Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie  

i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii 

W ramach programu dofinansowywane są przedsięwzięcia mające na celu: 

• ograniczanie emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania paliw, 

• oszczędzanie surowców i energii, 

• poprawę jakości paliw i technologii silnikowych stosowanych w transporcie, 

• modernizację systemów ciepłowniczych, 

• wykorzystanie alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii, 

• ochronę przed promieniowaniem niejonizującym, 

• utylizację odpadów w procesie spalania, 

• ograniczanie emisji lotnych związków organicznych oraz odorów. 

Ø Zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko  

W programie dofinansowywane są zadania mające na celu: 

• wspieranie przedsięwzięć dotyczących ograniczenia hałasu przemysłowego  

i komunikacyjnego w środowisku. 

Ø Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, 

zagospodarowanie odpadów oraz rekultywację terenów zdegradowanych 

Program obejmuje następujące cele: 

• zagospodarowanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych, 

• zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych, 
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• wprowadzanie technologii zmniejszających ilość wytwarzanych odpadów 

przez zakłady przemysłowe, 

• rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł, 

• likwidacja nieczynnych składowisk odpadów niebezpiecznych, 

• unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, 

• unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku eksploatacji środków 

transportu. 

Ø Ochrona przyrody i krajobrazu  

Program realizuje cele: 

• zabiegów ochronnych i renaturalizacyjnych oraz działań łagodzących skutki 

antropopresji na obszarach uznanych za istotne do realizacji strategii ochrony 

przyrody i strategii ochrony różnorodności biologicznej, 

• ochrony w warunkach „in situ” i „ex situ” oraz rozmnażania  

i rozprzestrzeniania objętych ochroną i zagrożonych wyginięciem gatunków 

roślin i zwierząt, 

• wykupu gruntów i urządzeń bezpośredniej ochrony na terenach parków 

narodowych i rezerwatów przyrody o znaczeniu międzynarodowym, 

• działań służących zachowaniu cennych elementów rodzimej przyrody oraz 

krajobrazu, przez: przywracanie walorów założeniom parkowym i pałacowo-

ogrodowym, 

• rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej prowadzonej przez 

parki narodowe, parki krajobrazowe i w leśnych kompleksach 

promocyjnych. 

Ø Zwiększenie lesistości kraju oraz ochrona zasobów leśnych  

W ramach programu dofinansowywana jest: 

• realizacja „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli 

selekcyjnych drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010”, 

• realizacja „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości”, 

• przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji 

przemysłowych, na terenach poklęskowych, w leśnych kompleksach 

promocyjnych i w lasach doświadczalnych uczelni wyższych, kształcących 

kadry z zakresu leśnictwa oraz odnowienia pożarzysk i innych terenów 

poklęskowych, 
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• ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi zarówno 

przez czynniki biotyczne, jak i abiotyczne, 

• modernizacja bazy szkółkarskiej w celu optymalizacji produkcji 

szkółkarskiej pod względem ilości, jakości i asortymentu materiału 

sadzeniowego, 

• realizacja kompleksowych programów restytucji i reintrodukcji gatunków 

drzew i krzewów leśnych oraz zwierząt. 

Ø Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich 

wzbogacania oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko 

procesów likwidacji zakładów górniczych  

W ramach programu dofinansowywane jest: 

• rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością 

górniczą, 

• wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie 

wydobycia i przeróbki surowców, 

• ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej  

i otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów 

mineralnych, 

• ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych. 

Ø Poznawanie budowy geologicznej kraju oraz potrzeb gospodarki zasobami złóż 

kopalin i wód podziemnych  

W ramach programu dofinansowywane są: 

• zadania nowoczesnej kartografii geologicznej, hydrogeologicznej i 

geośrodowiskowej, 

• dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz 

głównych zbiorników wód podziemnych, 

• rozpoznanie przyjaznych środowisku źródeł energii (wody termalne) i wód 

leczniczych, 

• prowadzenie podstawowych badań geologicznych oraz ocena perspektyw 

surowców kraju m. in. dla potrzeb procesu koncesjonowania wydobycia 

kopalin. 
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Ø Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich 

skutków 

Program realizowany jest przez dofinansowanie: 

• przedsięwzięć zgłoszonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

mających na celu zapobieganie występowaniu poważnych awarii oraz 

zdarzeń nadzwyczajnych z substancjami niebezpiecznymi, 

• przedsięwzięć wskazanych w Porozumieniu Ministrów Środowiska oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania 

zagrożeń dla środowiska, 

• realizacja zakupów sprzętu dla potrzeb Regionalnych Zarządów Gospodarki 

Wodnej, Straży Leśnej i Państwowej Straży Rybackiej oraz przedsięwzięć  

w ramach projektów z udziałem środków zagranicznych dla Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa. 

Ø Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka 

zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia 

standardów jakości środowiska 

W ramach programu dofinansowaniu podlegają następujące zadania: 

• rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych  

w kwalifikowanych ośrodkach edukacji ekologicznej, 

• wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji 

ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych, 

• wspieranie realizacji cyklicznych programów edukacyjnych telewizyjnych  

i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej, 

• wspieranie realizacji programów edukacyjnych poprzez produkcję pomocy 

dydaktycznych, 

• promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz wspomaganie 

programów edukacyjnych poprzez dofinansowywanie czasopism i wkładek 

ekologicznych, 

• wspieranie działalności wydawniczej: 

- przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz 

materiały dydaktyczne dla nauczycieli, 

- z zakresu zarządzania środowiskiem, 
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- popularyzatorskie opracowania przedstawiające kompendia wiedzy  

z zakresu ekologii, 

• wspieranie różnych form doskonalenia animatorów edukacji ekologicznej, 

• wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym, szczególnie 

istotnych dla spraw edukacji ekologicznej, 

• wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną 

oraz wspieranie promocji przemysłu i sektora usług działających na rzecz 

ochrony środowiska podczas Targów organizowanych poza granicami kraju, 

• wspieranie programów edukacyjnych, realizowanych przez parki narodowe, 

parki krajobrazowe oraz leśne kompleksy promocyjne, w tym wyposażanie 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

• wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na 

których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. 

Ø Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję 

W ramach programu realizowane są przedsięwzięcia uwzględniające modernizację 

stosowanych technologii zgodnie z wymogami najlepszych dostępnych technik 

(stosowanie technologii czystszych i bardziej energooszczędnych). Program realizowany 

jest poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, których istotą są działania w zakresie: 

• zmian surowcowych, 

• ograniczenia powstawania u źródła strumienia szeroko rozumianych 

odpadów, stałych, ciekłych i gazowych, 

• powtórnego wykorzystywania odpadów w produkcji, 

• wspierania działań w zakładach przemysłowych mających na celu 

ograniczenie hałasu, energochłonności i zmniejszenie zużycia surowców, 

• wspierania działań mających na celu wdrażanie systemów zarządzania 

środowiskowego ISO 14000, EMAS i uzyskania certyfikatu Czystszej 

Produkcji w zakładach przemysłowych, administracji rządowej  

i samorządowej, jednostkach edukacyjnych. 

Ø Wspieranie działalności badawczej, eksperckiej na rzecz ochrony środowiska  

W ramach programu finansowane są opracowania oraz prace studialne i badawcze 

służące realizacji polityki ekologicznej państwa, w tym wspieranie zarządzania 

środowiskiem. W szczegółach dofinansowanie dotyczy: 

• zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, 
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• zadań z zakresu ochrony powietrza, 

• zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi, 

• zadań z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej, 

• zadań dla usprawniania systemu zarządzania środowiskiem, 

• zadań z zakresu współpracy międzynarodowej, 

• zadań z programu Phare. 

Ø Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska na terenach wiejskich 

Celem programu jest ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko 

poprzez upowszechnienie stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej a zwłaszcza 

zasad prowadzenia produkcji rolnej w sposób ograniczający i zapobiegający 

zanieczyszczeniu wód związkami azotu i fosforu. W ramach programu 

dofinansowywane są działania wspierające: 

• budowę zbiorników na płynne odchody zwierzęce i płyt obornikowych oraz 

zakup urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe i podziemne przed 

zanieczyszczeniem biogenami powstającymi w produkcji rolniczej, 

• szkolenia rolników i doradców rolnych służące upowszechnianiu stosowania 

zasad „Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych” (Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska 2002), wynikające  

z kompleksowych programów w zakresie ochrony środowiska. 

Ø Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych 

Celem programu jest stymulacja szerszego zaangażowania organizacji pozarządowych 

do podejmowania działań służących poprawie stanu środowiska oraz kształtowania 

świadomości ekologicznej społeczeństwa.  

Ø Przygotowanie przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej  

i międzynarodowych 

W ramach programu będą realizowane i opracowywane: 

• studia i ekspertyzy mające na celu przygotowanie przedsięwzięć do wspólnego 

dofinansowania z funduszu Unii Europejskiej i środków krajowych, w tym 

Narodowego Funduszu, funduszy ekologicznych i środków Unii Europejskiej, 

• wykonania dokumentacji technicznych, oceny oddziaływania na środowisko, 

studium wykonalności oraz analizy finansowej i analizy ekonomicznej 

(kosztów-korzyści) w powyższym celu, 

• koszty krajowe programów międzynarodowych. 
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Ø Ponadto Narodowy Fundusz we współpracy z bankami będzie finansował 

(mniejsze) przedsięwzięcia w ramach następujących linii kredytowych:  

• budowy małych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, 

• budowy kanalizacji sanitarnej, 

• zagospodarowania odpadów, 

• ograniczenie emisji spalin poprzez dostosowanie silników wysokoprężnych 

do paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej emisyjne  

w komunikacji zbiorowej, 

• inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, 

• usuwania wyrobów zawierających azbest, 

• budowy ścieżek rowerowych, 

• ograniczenia hałasu, 

• termomodernizacji, 

• czystszej produkcji, 

• uszczelniania i hermetyzacji przeładunku i dystrybucji paliw, 

• inwestycji służących ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, 

• systemów ciepłowniczych, 

• budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody. 

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczki lub kredytu 

udzielanego przez banki ze środków ww. funduszu, nie może przekroczyć 80% kosztów 

inwestycyjnych przedsięwzięcia, a w razie finansowania tego samego przedsięwzięcia 

z zagranicznych środków pomocowych, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 

70% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami inwestycyjnymi przedsięwzięcia,  

a dofinansowaniem ze środków zagranicznych. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

Fundusz stosuje po dniu 1.01.2004r. następujące kryteria oceny przedsięwzięć: 

1. kryterium zgodności z polityką ekologiczną Państwa i Województwa Lubuskiego 

2. kryterium techniczno – ekonomiczne 

W jego ramach ocenie podlegają:  

Ø planowane efekty rzeczowe i ekologiczne zadania oraz koszty jednostkowe ich 

uzyskania,  
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Ø nowoczesność rozwiązań, ich niezawodność, energooszczędność i materiało-

oszczędność,  

Ø stopień przygotowania zadania do realizacji,  

Ø czas realizacji zadania,  

Ø zabezpieczenie źródeł finansowania 

3. kryterium zasięgu oddziaływania 

Zadanie spełnia kryterium, jeżeli zachowany jest przynajmniej jeden z poniższych 

warunków:  

Ø zadanie ma znaczenie podstawowe dla stanu środowiska co najmniej w skali 

gminy,  

Ø zadanie jest wykonywane na terenach, na których nie są spełnione standardy 

jakości środowiska,  

Ø zadanie jest wykonywane na obszarach chronionych 

4. kryterium spełnienia wymogów formalnych 

Wymogi formalne wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

i uchwalonych przez Radę Nadzorczą Funduszu zasad udzielania i umarzania 

pożyczek oraz udzielania dotacji. Dla podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania 

konieczne jest przedłożenie wniosku na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi 

załącznikami, które obejmują:  

Ø dokumenty dotyczące wnioskodawcy (przedstawiające status prawny, sposób 

reprezentacji i upoważnienie do zaciągania zobowiązań, sytuację finansową, 

wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska),  

Ø dokumenty dotyczące przedsięwzięcia (koncepcja programowo-przestrzenna, 

projekt techniczny, wymagane uzgodnienia i pozwolenia, plan finansowy z 

udokumentowaniem udziału stron współfinansujących zadanie, karta efektu 

ekologicznego),  

Ø dokumenty dotyczące realizacji zadania (informacja o trybie wyboru 

technologii, wykonawcy i podstawowych dostawców, umowa z wykonawcą 

uwzględniająca odpowiedzialność wykonawcy w przypadku nie uzyskania 

planowanych efektów, harmonogram rzeczowo-finansowy),  

Ø deklaracja odnośnie zabezpieczeń finansowo-prawnych pożyczki.  
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Kryteria te zmienią się częściowo w roku 2005. 
 

Na liście priorytetowych przedsięwzięć dofinansowywanych przez WFOŚiGW, w roku 2004 

znajdują się: 

Ø programy w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej:  

• porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez: 

- rozbudowę i budowę systemów kanalizacyjnych,  

- budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, 

• ochrona zasobów wód przeznaczonych do celów komunalnych,  

• poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, rozbudowę i modernizację ujęć 

wód oraz stacji uzdatniania wody,  

• wspieranie działań ograniczających zanieczyszczenia obszarowe,  

• wspieranie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i ograniczających 

wytwarzanie ścieków,  

• działania na rzecz modernizacji i budowy urządzeń ochrony przeciwpowodziowej 

i obiektów małej retencji wodnej ujętych w Programie Małej Retencji 

 
Ø programy w dziedzinie ochrony powietrza:  

• ograniczenie emisji SO2, NOx oraz gazów cieplarnianych i pyłów, między innymi 

poprzez wprowadzanie mniej uciążliwych dla środowiska technologii spalania,  

• stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw, a w tym wykorzystywanie 

odpadów energetycznych (metan, ciepło odpadowe, odpady organiczne),  

• wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii,  

• instalowanie urządzeń oczyszczania gazów odlotowych w energetyce  

i ciepłowniach,  

• eliminowanie niskiej emisji na obszarach zabudowanych i przyrodniczo 

szczególnie cennych,  

• ograniczanie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu 

ludności, 

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń w spalinach ze środków transportu 

publicznego poprzez zastosowanie paliwa gazowego w autobusach komunikacji 

publicznej, samochodowym transporcie sanitarnym, straży pożarnej i policji,  

• zapobieganie powstawaniu lub przenikaniu hałasu do środowiska,  

• realizacja programów modernizacji sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych 
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Ø programy w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi:  

• wspieranie kompleksowych programów i systemów gospodarowania odpadami 

oraz selektywnej zbiórki odpadów,  

• przeciwdziałanie powstawaniu odpadów oraz działania systemowe na rzecz ich 

gospodarczego wykorzystania,  

• wspieranie działań zwiększających bezpieczeństwo składowania lub 

unieszkodliwiania odpadów, w tym niebezpiecznych,  

• rekultywacja terenów zdegradowanych 

 
Ø programy w dziedzinie ochrony przyrody oraz zwiększenia lesistości kraju:  

• wspieranie przedsięwzięć wynikających z systemowych programów ochrony 

przyrody,  

• wspieranie działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej  

i krajobrazowej, 

• wspieranie zadań realizowanych na podstawie Ustawy z dn. 08.06.2001r.  

o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. nr 73 poz. 764) 

 
Ø programy w zakresie monitoringu środowiska 

• pomoc w wyposażaniu systemu monitoringu oraz jednostek realizujących zadania 

państwowego monitoringu środowiska,  

• pomoc w tworzeniu skutecznego systemu kontroli i ostrzegania,  

a w szczególności na granicy państwa 

 
Ø programy w zakresie poważnych awarii:  

• działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków 

środowiskowych, 

• pomoc służbom ratownictwa ekologicznego w wyposażaniu w sprzęt 

specjalistyczny 

 
Ø programy w zakresie edukacji ekologicznej:  

• wspieranie wydawnictw propagujących ochronę środowiska i ochronę przyrody 

 
Ø programy w zakresie wspierania badań naukowych, rozwiązań nowatorskich oraz 

wprowadzania nowych technologii przyjaznych środowisku:  

• propagowanie i wspieranie nowoczesnych technik i technologii,  
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• wspieranie przedsięwzięć zmierzających do uruchamiania produkcji urządzeń  

i wyrobów służących ochronie środowiska 

 
Ø programy w zakresie tworzenia systemu kontroli wnoszenia przewidzianych Ustawą 

opłat za korzystanie ze środowiska:  

• tworzenie bazy danych jednostek korzystających ze środowiska obowiązanych do 

ponoszenia opłat.  

 
 

Wojewódzki Fundusz przeznacza posiadane środki na: udzielanie oprocentowanych 

pożyczek, dotacji.  

Dofinansowanie udzielone przez Wojewódzki Fundusz nie może wynieść więcej niż 50% 

całkowitego kosztu zadania a w przypadku zadań wieloletnich 50% nakładów poniesionych 

w roku kalendarzowym. 

Oprocentowanie pożyczek (udzielanych po 01.01.2004r.) na zasadach preferencyjnych nie 

może być niższe niż 2% oraz wyższe niż 5% w stosunku rocznym. W przypadku udzielania 

pożyczek na przedsięwzięcia realizowane przez samorządy terytorialne i spółki wodno-

ściekowe oraz innych inwestorów przy udziale samorządów terytorialnych stosowane jest 

oprocentowanie nie mniejsze niż 2%. Natomiast w przypadku zadań realizowanych przez 

podmioty gospodarcze nie mniejsze niż 3% w stosunku rocznym. 

 

 

Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

Fundusze te są drugim, po budżecie miasta, źródłem finansowania inwestycji ochrony 

środowiska, które są w całkowitej dyspozycji Rady Miasta. Środki funduszu pochodzą 

z części opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a o ich przeznaczeniu decyduje Rada Miasta 

uchwalając corocznie jego plan dochodów i wydatków.  

 

 

Fundacja EKOFUNDUSZ 

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji. Dotacje te uzyskać 

mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska 

(w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty bezinwestycyjne. 

Środki Fundacji koncentrowane są zazwyczaj na zakupie podstawowych obiektów 
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technologicznych i urządzeń niezbędnych do ich funkcjonowania. EkoFundusz chętnie 

finansuje projekty, w ramach których zastosowane zostają nowatorskie rozwiązania 

technologiczne, kładąc duży nacisk na zakup nowoczesnych technologii z krajów donatorów. 

 

Dotacje EkoFunduszu przyznawane są w ramach następujących sektorów priorytetowych: 

Ø ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej 

(ochrona wód) 

Z Fundacji współfinansowane są m.in.: 

• budowa oczyszczalni ścieków o kluczowym znaczeniu dla jakości wody 

pitnej dla największych aglomeracji miejskich, 

• ochrona wybranych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) 

przed infiltracją do nich zanieczyszczonych wód powierzchniowych, 

• ochrona wód na obszarach mających wpływ na ważne obiekty przyrodnicze 

o randze międzynarodowej, decydujące o zachowaniu globalnej 

różnorodności biologicznej (parki narodowe i rezerwaty przyrody), 

• ochrona przed zanieczyszczeniem jezior o wysokiej wartości przyrodniczej 

Ø ochrona różnorodności biologicznej 

• w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej EkoFundusz wspiera 

działania mające na celu ochronę bądź renaturyzację ekosystemów 

najcenniejszych z przyrodniczego punktu widzenia oraz ochronę gatunków 

roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem lub stanowiących gatunki 

tarczowe 

Ø gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych 

• tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki i recyklingu 

odpadów komunalnych, 

• eliminację odpadów niebezpiecznych przy zastosowaniu technik  

i technologii pochodzących z krajów donatorów, 

• rekultywację gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi  

w przypadku udokumentowanego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub świata 

przyrody oraz braku sprawcy 

Ø ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz 

eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza) 

Ø ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu). 
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Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od rodzaju projektu (techniczny - 

inwestycyjny lub przyrodniczy), rodzaju podmiotu zgłaszającego się po pomoc,  

a w przypadku samorządów także dochodu ogółem przypadającego na mieszkańca. 

 
W ramach projektów technicznych można wydzielić grupę projektów innowacyjnych, czyli 

prowadzących do zastosowania po raz pierwszy w Polsce nowej technologii lub 

przyczyniających się do wprowadzenia jej na Polski rynek. Projekty takie mogą otrzymać 

dofinansowanie z EkoFunduszu w wysokości: 

 

• do 30% kosztów projektu w przypadku przedsiębiorców; 

• do 50% kosztów projektu, gdy wnioskodawcą będą samorządy lub inne podmioty  

tj. instytucje charytatywne i wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne, dyrekcje 

parków narodowych i krajobrazowych itp. 

 

W przypadku dofinansowywania projektów przyrodniczych dotacja EkoFunduszu będzie 

mogła wynosić do 80% kosztów przedsięwzięcia.  

 

 

 

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej 

Unia Europejska prowadzi politykę strukturalną, aby zwiększyć spójność gospodarczą 

i społeczną należących do niej państw co oznacza zmierzanie do zmniejszenia różnic  

w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami w Unii Europejskiej. Polityka strukturalna 

Unii prowadzona jest wspólnie z krajami członkowskimi. Oznacza to w praktyce, że państwa 

razem z Komisją Europejską opracowują plany i zakres udzielanej pomocy.  

Podstawowym źródłem pomocy w ramach polityki strukturalnej są Fundusze Strukturalne.  

Z ich budżetów kierowane jest wsparcie na programy krajowe - ok. 94%, oraz Inicjatywy 

Wspólnotowe - ok. 6%. Dodatkowym instrumentem pomocy jest Fundusz Spójności 

(Kohezji), instrument, który ma pomóc przy realizacji największych inwestycji  

w najuboższych krajach Unii Europejskiej.  

Konkretne działania, które są finansowane ze środków europejskich opisują programy 

operacyjne. Zgodnie z zasadą współfinansowania, część środków finansowych musi 

pochodzić z budżetu krajowego (centralnego lub lokalnego). 
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Spośród Funduszy Strukturalnych najistotniejszym z punktu widzenia pozyskania środków 

finansowych w formie dotacji na zadania przewidziane w Programie ochrony środowiska jest 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development 

Fund). Powstał on w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju 

regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii  

i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju 

regionalnego krajów należących do UE. Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy 

w następujących dziedzinach:  

Ø inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy, 

Ø inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla 

regionów objętych celem nr 1, 

Ø inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1, 

Ø rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw, 

Ø działalność badawczo-rozwojowa, 

Ø inwestycje związane z ochroną środowiska. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierając wybrane regiony współfinansuje 

realizację celów nr 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. Są to: rozwój i dostosowania strukturalne 

regionów opóźnionych w rozwoju oraz przekształcenia strukturalne terenów silnie 

uzależnionych od upadających gałęzi przemysłu. 

Udział EFRR w finansowaniu projektów nie podlegających zasadom pomocy publicznej 

wynosi maksymalnie 75% kwalifikujących się kosztów. W przypadku projektów 

infrastrukturalnych generujących znaczący zysk netto udział ten wynosi maksymalnie 50%.  

 

Środki EFRR dostępne są dla samorządów w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na latach 2004-2006. 

 

Z punktu widzenia działań przewidzianych do realizacji w ramach Programu najistotniejsze 

znaczenie ma przede wszystkim działanie 1.2 ZPORR (infrastruktura ochrony środowiska). 

 
Między innymi ze środków EFRR finansowane są także tzw. Inicjatywy Wspólnotowe.  

Są to programy pomocy bezzwrotnej organizowane przez Unię Europejską dla określonych 

środowisk i grup społecznych. Do najistotniejszych należą: 
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URBAN – to inicjatywa wspólnotowa, czyli program pomocy bezzwrotnej ze strony Unii 

Europejskiej dla określonych jednostek. W programie na lata 2000-2006 władze lokalne, 

organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy składają projekty związane z rewitalizacją 

gospodarczą i społeczną miast Unii Europejskiej liczących przynajmniej 100 000 

mieszkańców. 

 

Strefy miejskie ubiegające się o pomoc z programu URBAN II muszą spełniać, co najmniej 

trzy warunki z niżej wymienionych:  

- wysoka stopa bezrobocia, 

- mała aktywność ekonomiczna, wysoki stopień biedy, 

- konieczność rekonwersji wynikającej z trudności ekonomicznych i socjalnych, 

- duża liczba imigrantów, mniejszości etnicznych, 

- niska stopa edukacji, 

- wysoka przestępczość, 

- zdegradowane środowisko. 

Program jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

EQUAL - pomaga w zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku 

pracy oraz działa w kierunku integracji społecznej i zawodowej imigrantów. Program na lata 

2000-2006 stanowi kontynuację poprzednich programów: ADAPT i EMPLOYMENT, 

realizowanych w latach 1994-1999. Głównym celem jego działania jest zwalczanie wszelkich 

przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (zwłaszcza między kobietami 

a mężczyznami) oraz integracja społeczna i zawodowa imigrantów. 

Środki finansowe wykorzystywane w ramach tego programu pochodzą z zasobów 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację w latach 2000-2006 przeznaczono 

2 847 mln euro. Środki te podzielono między państwa członkowskie uwzględniając poziom 

zatrudnienia, poziom biedy, dyskryminację płciową w dostępie do rynku pracy i liczbę 

ubiegających się o azyl w każdym z tych państw. 
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Fundusz Spójności 

Na podstawie Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 kluczowe 

kryteria wyboru inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie są następujące: 

• zgodność z celami polityki ekologicznej UE: ochrona, zachowanie i poprawa 

jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczędne i racjonalne 

wykorzystywanie zasobów naturalnych, 

• zgodność z zasadami polityki ekologicznej UE, a w szczególności: zasadą 

przezorności, zasadą prewencji, zasadą likwidowania zanieczyszczeń u źródła, 

zasadą zanieczyszczający płaci; istotne jest też umożliwienie wywiązania się  

z zobowiązań akcesyjnych poprzez wdrożenie ekologicznych przepisów UE  

w najtrudniejszych i najkosztowniejszych z punktu widzenia polityki akcesyjnej 

obszarach - tj. takich, co do których Polska uzyskała najdłuższe okresy 

przejściowe, 

• przedsięwzięcia będące kontynuacją programu ISPA, 

• odbiorcą wsparcia winien być w pierwszej kolejności samorząd terytorialny, 

związek gmin, przedsiębiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny, 

• osiągnięcie przez przedsięwzięcie/grupę przedsięwzięć kosztorysowej wartości 

progowej 10 mln EUR (jeśli nie, to przypadek winien być wystarczająco 

uzasadniony), 

• przyczynienie się do redukcji zanieczyszczeń oddziałujących na znaczną liczbę 

ludzi przy najniższych kosztach tej redukcji (efektywność ekologiczna  

i ekonomiczna przedsięwzięć), 

• przyczynianie się w największym stopniu do osiągania gospodarczej i społecznej 

spójności Polski z UE (projekty potencjalnie przynoszące najwyższe korzyści 

ekonomiczne i społeczne), 

• oddziaływanie transgraniczne. 

 

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji 

zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających  

z wdrażania prawa Unii Europejskiej.  
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Priorytety jakie będą realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w ochronie 

środowiska:  

• poprawa jakości wód powierzchniowych,  

• polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,  

• poprawa jakości powietrza,  

• racjonalizacja gospodarki odpadami,  

• ochrona powierzchni ziemi,  

• zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.  

 

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowymi Funduszu Spójności mogą być podmioty 

publiczne, czyli samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne. 

Maksymalna wartość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast 

rzeczywisty jej poziom liczony jest przy zastosowaniu tzw. luki finansowej. 

Poszczególne przedsięwzięcia będą mogły uzyskać wsparcie tylko z jednego funduszu 

europejskiego. 

Przedsięwzięcia wspierane przez Fundusz Spójności powinny być efektywne ekonomicznie. 

Nie jest to tożsame z opłacalnością finansową. Analiza społecznych kosztów i korzyści 

powinna wykazać korzyść netto dla społeczeństwa wynikającą z realizacji inwestycji.  

Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie ze środków Funduszu Spójności, nie muszą być 

opłacalne finansowo bez subwencji ze źródeł publicznych. Jednakże wraz z subwencjami 

(zwłaszcza z Funduszu Spójności) wskaźniki finansowe (IRR i NPV) dla inwestora powinny 

przekroczyć próg opłacalności, co jest warunkiem koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło 

być zrealizowane. Należy też wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji 

albo udokumentować, że inwestor będzie w stanie sfinansować deficyty przepływów 

pieniężnych, jeżeli się pojawią. Zbyt wysoka rentowność finansowa przedsięwzięcia z punktu 

widzenia inwestora może spowodować odmowę lub zmniejszenie subwencji z Funduszu 

Spójności, gdyż będzie oznaczała, że projekt może być sfinansowany ze źródeł 

komercyjnych. 

W każdym przypadku będzie analizowana zdolność przedsięwzięcia do generowania 

przychodów. Źródłem przychodów w gminnej infrastrukturze ochrony środowiska są opłaty 

ponoszone przez użytkowników (gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze). Konieczne 

będzie obliczenie wysokości opłat, które pokryją koszty eksploatacji, remontów oraz 
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odtworzenia majątku (amortyzacja). Wymagane będą także obliczenia pełnego kosztu 

średniorocznego (zannualizowanego), który jest odpowiednikiem pełnego zapotrzebowania 

inwestycji na roczne przychody, aby mogła się ona samofinansować. Opłaty za korzystanie  

z infrastruktury publicznej będzie można podwyższać stopniowo pod warunkiem wykazania, 

że zbyt szybkie podniesienie stawek opłat nie obciąży nazbyt drastycznie budżetów 

gospodarstw domowych. Przychody z opłat, które użytkownicy będą w stanie zapłacić, 

powinny obniżyć udział Funduszu Spójności w finansowaniu przedsięwzięcia, gdyż po 

skapitalizowaniu zostaną odjęte od kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę 

obliczania udziału środków publicznych. Innymi słowy, w projektach, które generują dochód, 

wskaźnik pomocy z Funduszu będzie niższy niż 80-85% wartości (kosztów kwalifikowanych) 

i ustalany indywidualnie dla każdego projektu przez Komisję Europejską, z uwzględnieniem 

szacowanego dochodu netto. 

 

 

Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPO-TRANSPORT)  

Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPO-T) jest jednym z siedmiu programów 

operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006 (PWW). 

Program ten, wraz z częścią transportową strategii dla wykorzystania Funduszu Spójności, 

rozwija cele PWW, określając kierunki, priorytety, działania i wysokość środków 

przeznaczonych na rozwój sfery transportu.  

SPO-T obejmuje określone obszary wsparcia transportu, które zostały podzielone na 

Priorytety, Działania i Poddziałania. Środki na współfinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach SPO-T pochodzić będą, w głównej mierze z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).  

Uszczegółowieniem SPO-T jest Uzupełnienie programu, czyli dokument który zawiera 

szczegółowe informacje na temat systemu wdrażania, budżetu działań, a także kryteriów 

wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów, działań, poddziałań i dużych projektów. 

Jego celem jest przedstawienie szczegółowych kryteriów wyboru projektów, systemu 

wdrażania, budżetu działań, itp.  

Opracowaniem zarówno SPO-T, jak i Uzupełnienia SPO-T zajmuje się Departament 

Programowania i Strategii w Ministerstwie Infrastruktury.  

Projekty programu SPOT będą współfinansowane ze środków pochodzących z ERDF,  

w części zarządzanej centralnie przez Ministerstwo Infrastruktury. Udział krajowy  

w realizowanych projektach zapewniają beneficjenci końcowi oraz budżet Państwa.  
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Udział krajowy wyniesie co najmniej 25% kosztu kwalifikowanego projektów. Ze względu na 

udział w projektach kosztów dodatkowych, udział krajowy będzie często wyższy.  

Beneficjent końcowy otrzymuje środki z ERDF, w ramach SPO-T w trybie refundacji – 

zwrotu poniesionych, udokumentowanych przez siebie wcześniej wydatków realizacji 

projektu, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.  

Zasadą jest przyjęcie czasu realizacji projektu. Projekty powinny być na tyle duże, aby 

uniknąć rozproszenia dostępnych środków na małe zadania rozrzucone po całej sieci.  

Realizacja celu SPO-T: „zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie 

dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej” 

odbywać się będzie poprzez koncentrację środków finansowych na trzech priorytetach: 

Ø zrównoważony gałęziowo rozwój transportu, 

Ø bezpieczniejsza infrastruktura drogowa,  

Ø pomoc techniczna. 

 

Z punktu widzenia realizacji Programu ochrony środowiska najistotniejsze są cele w ramach 

działania 2.2. - Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach 

powiatu. 

Celem tego działania jest poprawa tranzytu przez miasta, głównie poprzez budowę obwodnic 

oraz odbudowę dróg miejskich (w ramach dróg krajowych). Przedsięwzięcia dotyczące 

budowy obwodnic są istotnym elementem programu rozwoju sieci dróg krajowych, 

szczególnie w kontekście poprawy parametrów ruchu na drogach krajowych, eliminacji 

zatłoczenia w miastach. Działanie to obejmuje również przeprawy dróg krajowych przez 

główne polskie rzeki (Wisła, Bug, Odra i Warta). 
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