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1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Cel długoterminowy do roku 2019
KONTYNUACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z POPRAWĄ JAKOŚCI POWIETRZA
Cele krótkoterminowe do roku 2015
P1. Wdrażanie i realizacja założeń programów służących ochronie powietrza
P2. Ograniczenie emisji gazów i pyłów poprzez ograniczenie emisji
powierzchniowych, liniowych i punktowych
2. Gospodarka wodna
Cel długoterminowy do roku 2019
OSIĄGNIĘCIE I UTRZYMANIE DOBREGO STANU WÓD
I PODZIEMNYCH ORAZ OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

ze

źródeł

POWIERZCHNIOWYCH

Cele krótkoterminowe do roku 2015
W1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz
racjonalna gospodarka zasobami wód
W2. Ochrona zasobów wodnych pod względem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego
i przemysłowego,
W3. Ochrona przed powodzią i skutkami suszy
3. Gospodarka odpadami
Cel długoterminowy do roku 2019
ZORGANIZOWANIE RACJONALNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
Cele krótkoterminowe do roku 2015
GO1. Rozwój bezpiecznej dla środowiska infrastruktury w zakresie zapobiegania powstaniu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
GO2 Optymalizacja i dalszy rozwój systemów zbiórki odpadów mające na celu zapobieganie
po-wstawaniu odpadów i osiągnięcie limitów odzysku odpadów
GO3 Eliminacja wyrobów azbestowych
4. Ochrona przyrody i krajobrazu
Cel długoterminowy do roku 2019
RACJONALNE
UŻYTKOWANIE
ZASOBÓW
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

PRZYRODNICZYCH

Cele krótkoterminowe do roku 2015
OP1. Promocja walorów przyrodniczych i zrównoważony rozwój turystyki
OP2. Ochrona dziko żyjących gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk
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OP3. Kształtowanie systemu obszarów chronionych powiatu w ciągłości z terenami
otaczającymi, w sposób umożliwiający realizację chronionych systemów przyrodniczych
w skali regionu i kraju
OP4. Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych
OP5. Kształtowanie obszarów zieleni
5. Ochrona przed hałasem
Cel długoterminowy do roku 2019
ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU POPRZEZ OBNIŻENIE JEGO NATĘŻENIA DO
POZIOMU OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW
Cele krótkoterminowe do roku 2015
H1. Monitoring hałasu i ocena stopnia narażenia mieszkańców
ponadnormatywny hałas
H2.Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców
6. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Cel długoterminowy do roku 2019
OCHRONA
PRZED
NEGATYWNYM
ELEKTROMAGNETYCZNYCH

województwa

ODDZIAŁYWANIEM

na

PÓL

Cele krótkoterminowe do roku 2015
PEM1. Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości
dopuszczalnych
7. Odnawialne źródła energii
Cel długoterminowy do roku 2019
OGRANICZANIE
ZUŻYCIA
ENERGII
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ORAZ

ZWIĘKSZENIE

WYKORZYSTANIA

Cele krótkoterminowe do roku 2015
OZE1. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii
8. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym
Cel długoterminowy do roku 2019
OGRANICZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH
ORAZ MINIMALIZACJA ICH SKUTKÓW
Cele krótkoterminowe do roku 2015
PAP1. Minimalizacja ryzyka i skutków wystąpienia poważnych awarii
9. Powierzchnia ziemi i kopaliny
Cel długoterminowy do roku 2019
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI
NATURALNYMI
Cele krótkoterminowe do roku 2015
PK1. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów
działalności gospodarczej
PK2. Rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych
PK3.Ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przemysłu wydobywczego
10. Edukacja ekologiczna
Cel długoterminowy do roku 2019
PROPAGOWANIE
WŁAŚCIWYCH
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

ZACHOWAŃ

I

POSTAW

DOTYCZĄCYCH

Cele krótkoterminowe do roku 2015
EE1. Wykształcenie u mieszkańców powiatu świadomości i odpowiedzialności za środowisko
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Ś
perspektywą do roku

Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Żagańskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku
2019, oraz Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą
do roku 2019

Na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym oraz krajowym funkcjonuje bardzo wiele
dokumentów, które definiują horyzontalne cele związane z ochroną środowiska. W ramach analizy
dokonano przeglądu różnych dokumentów oraz formułowanych celów, a następnie wybrano
najbardziej adekwatne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Wśród nich znalazły się
dyrektywy i rozporządzenia UE, które definiują obligatoryjne cele związane z ochroną środowiska
oraz dokumenty strategiczne, które formułują cele i zadania w perspektywie do roku 2020, a więc na
okres tożsamy z okresem obowiązywania Programu Ochrony Środowiska dla ŁZG. W przypadku
formułowania podobnych celów w kilku dokumentach, w części opisowej dokonano ich agregacji.
Wybrane cele reprezentują kluczowe obszary ochrony środowiska, w tym: ochronę powietrza,
ochronę różnorodności biologicznej, ochronę klimatu, adaptację do zmian klimatycznych oraz
bezpieczeństwo ekologiczne.
Podstawowym celem analizy było określenie, czy zapisy ujęte w projektowanym dokumencie
we właściwym stopniu uwzględniają horyzontalne założenia obowiązujące na poziomie
ponadregionalnym w perspektywie do roku 2020.
Analiza dokumentów wskazuje, iż w projekcie Programu Ochrony Środowiska niewiele jest
bezpośrednich odniesień do celów środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym lub
wspólnotowym, dotyczą one jednak tych priorytetów inwestycyjnych, których celem jest wdrażanie
gospodarki niskoemisyjnej, np.: modernizacja lokalnych kotłowni, czy modernizacja dróg.
Bezpośrednie nawiązania Programu można stwierdzić w przypadku takich dokumentów jak
np.:
 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
 Ochrona obywateli UE przed związanymi ze środowiskiem naciskami i zagrożeniami dla
zdrowia i dobrostanu – zrównoważony transport;
 Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2009/28/WE,
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE oraz Dyrektywa w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 2008/50/WE w zakresie: poprawa
efektywności energetycznej, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;
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 BIAŁA KSIĘGA Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu;
 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – wsparcie
zastosowania pojazdów o niskiej emisji i wysokiej efektywności energetycznej z napędami
alternatywnymi.
1.4.1.
Obszary działań służących realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem zmianom
klimatycznym, takich jak zwiększenie udziału OZE, promowanie efektywności energetycznej,
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, stosowanie technologii zasobooszczędnych,
niejednokrotnie nakładają się na siebie na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Działania te
ujęte zostały przede wszystkim w zapisach następujących dokumentów poddanych analizie:
 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu;
 Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej;
 VII Program działań na rzecz środowiska (7EAP);
 Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2009/28/WE;
 Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE;
 Dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 2008/50/WE;
 Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020;
 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zamiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030;
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020r.;
 Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.
1.4.2.
W opisie wielu celów analizowanych dokumentów znajdują się zapisy kładące nacisk na
zapobieganie degradacji środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów:
 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu:
o zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.
 Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej:
o bardziej odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi: Złamanie
zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym, zużyciem zasobów oraz
generowaniem odpadów.
 VII Program działań na rzecz środowiska (7EAP):
o ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE: gospodarowanie
gruntami - przeciwdziałanie degradacji i rozdrobnieniu.
o przekształcenie UE w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną
gospodarkę niskoemisyjną: wprowadzenie innowacji zwiększających
zasobooszczędność całej gospodarki, w tym ekoinnowacji (sektor
przedsiębiorstw), wykorzystanie w przemyśle najlepszych dostępnych
technik - ulepszenie wzorów wykorzystania zasobów, zastosowanie
środków
zwiększających
podaż
zrównoważonych
produktów
i stymulowanie zapotrzebowania na nie, oszczędne gospodarowanie
towarami w całym cyklu życia produktu, zmiana odpadów w zasoby, rozwój
rynków dla zielonych technologii i promocja zrównoważonych rozwiązań
biznesowych.
 Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”:
o poprawa wyniku ekonomicznego przy jednoczesnym ograniczeniu
wykorzystania zasobów:
o określenie i stworzenie nowych możliwości wzrostu gospodarczego
i szerszej działalności innowacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności,
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zapewnienie
bezpieczeństwa
dostaw
podstawowych
zasobów,
przeciwdziałanie zmianie klimatu i ograniczenie wpływu korzystania
z zasobów na środowisko.
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r:
o zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: racjonalne
i efektywne
gospodarowanie
zasobami
kopalin,
racjonalne
gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem
wody, zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjna
gospodarka
leśna,
uporządkowanie
zarządzania
przestrzenią.
1.4.3.


o

ochrona i przywrócenie ekosystemów oraz obszarów przyrodniczych, a także
zatrzymanie

o

pełne wdrożenie dyrektywy siedliskowej i ptasiej (skuteczna ochrona gatunków
i siedlisk

o

kształtowanie struk





1.4.4.
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Najistotniejsze jednak dla Programu Ochrony Środowiska dla Łużyckiego Związku Gmin są
wyznaczone następujące kierunki działań, zgodnie z którymi powiat realizuje swoją wizję ochrony
środowiska:
 2.4. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
o 2.4.2.
o Podnoszenie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa.
Pobudzanie
odpowiedzialności za stan środowiska.
o Organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska.
 Pobudzanie uczestnictwa w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska.
 3.1. Ochrona przyrody
o 3.1.2.
o Zachowanie bogatej bioróżnorodności biologicznej polskiej przyrody na rożnych
poziomach organizacji.
 3.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
o 3.2.2.
o Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej
struktury gatunkowej i wiekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego.
o Rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
 3.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody
o 3.3.2.
o Maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe
i konsumpcyjne.
o Racjonalizacja
gospodarowania
zasobami
wód
powierzchniowych
i podziemnych w taki sposób by uchronić gospodarkę narodową od deficytów
wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi.
o Zwiększenie retencji wodnej.
o Skuteczna ochrona głównych
zbiorników wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem.
 3.4. Ochrona powierzchni ziemi
o 3.4.2.
o Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami
rozwoju zrównoważonego.
o Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez
czynniki antropogenne.
o Zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych,
przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą.
o Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego.
o Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej
żywności oraz promocja takiej żywności.
 4.2. Ochrona powietrza
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o Dalsza redukcja emisji SO2 i NOx z procesów wytwarzania energii.
o Eliminacja niskich źródeł energii.
o Zmniejszenie emisji pyłu ze środków transportu.
 4.3. Ochrona wód
o 4.3.2.
o Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach
komunalnych.
o Przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
o Zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.
o 4.3.3.
o Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem
biogenów dla wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla nich
sieci kanalizacyjnych wspierana dotacjami z Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko".
 4.4. Gospodarka odpadami
o 4.4.2.
o Utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań,
dłuższe okresy życia produktów itp.).
o Eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.
o 4.4.3.
o Dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.).
o Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania
odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach
domowych.
o Realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów
komunalnych i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych
odzyskowi i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko".
1.4.5.
Najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne
rozwoju kraju do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów
rozwojowych.
Celem głównym strategii średniookresowej jest wzmocnienie gospodarczych, społecznych
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę
życia ludności.
Dokonany w tym dokumencie wybór 3 obszarów strategicznych (Sprawne i efektywne
państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna) oraz poszczególnych celów
i priorytetowych kierunków interwencji jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania w najbliższym
dziesięcioleciu, pozwalające na zintensyfikowanie procesów rozwojowych oraz uniknięcie dryfu
rozwojowego.
Sprawnie działające państwo, efektywnie dysponujące dostępnymi środkami publicznymi
i skutecznie odwołujące się do energii samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego jest
warunkiem realizacji przyjętych celów rozwojowych. Sprawne państwo to państwo: pomocne,
przejrzyste, przyjazne, pomocnicze i partycypacyjne. Sprawność państwa zależy od sprawności jego
instytucji i zdolności do podejmowania oraz przeprowadzania niezbędnych reform w warunkach jak
największej współpracy z obywatelami i akceptacji społecznej, a także zdolności zarządzania w dobie
dysponowania ograniczonymi środkami. System zarządzania rozwojem jest systemem złożonym, od
jego jakości na wszystkich szczeblach organizacji państwa w dużej mierze zależy zdolność do
identyfikowania wyzwań i problemów strategicznych oraz zdolność adekwatnej reakcji.
Zwiększanie konkurencyjności gospodarki jest kluczowym zadaniem warunkującym rozwój
kraju i pozycję Polski na rynku światowym. Sprawne i oparte na zdrowych zasadach funkcjonowanie
gospodarki, jej efektywność i nowoczesność decyduje o zamożności obywateli, zdolności państwa do
realizacji swoich funkcji oraz jego bezpieczeństwie. Współczesny system globalnych powiązań
stwarza ogromne możliwości rozwoju, równocześnie jednak wystawia gospodarki narodowe, w tym
również polską, na presję konkurencyjną o niespotykanej dotychczas skali. Tradycyjne przewagi
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konkurencyjne tracą na znaczeniu. Stąd niezmiernie pilną potrzebą jest wypracowanie nowych
przewag, opartych na wiedzy, kapitale intelektualnym, rezultatach impetu cyfrowego.
W celu poprawy spójności społecznej i terytorialnej tworzone będą warunki dla
rozprzestrzeniania procesów rozwojowych, zarówno w kontekście geograficznym - na różne obszary
o słabszych potencjałach, jak i włączania w procesy rozwojowe tych, którzy pozostawali dotychczas
tylko biernymi odbiorcami zachodzących zmian. Procesom rozwojowym towarzyszy zwykle
rozwarstwienie, przebiegające w wielu wymiarach: dochodowym, generacyjnym, zdrowotnym,
edukacyjnym, kulturowym, warunków mieszkaniowych, terytorialnym.
Realizacja celów przyjętych w Programie wpisuje się w drugi obszar strategiczny SRK –
Konkurencyjna gospodarka, w cel II.6 Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska. W celu
tym zostały wyznaczone następujące priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
 racjonalne gospodarowanie zasobami,
 poprawa efektywności energetycznej,
 zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,
 poprawa stanu środowiska,
 adaptacja do zmian klimatu.
1.4.6.
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą
do 2019 roku
Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, która
umożliwia zharmonizowany rozwój gospodarczy i społeczny zgodny z ochroną walorów środowiska.
W związku z tym jako nadrzędny cel Programu przyjęto:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UWZGLĘDNIAJĄCY POPRAWĘ
I WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cele i zadania ekologiczne przedstawione w Programie są wyznacznikiem konkretnych
przedsięwzięć zmierzających do dalszej poprawy jakości środowiska i zachowania cennych zasobów
przyrody w województwie Lubuskim. W opracowanym dokumencie pn. „Program Ochrony Środowiska
dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku”, wyznaczono
następujące obszary i cele:
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (PA)
Cel długoterminowy do roku 2019
Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza
Cele krótkoterminowe do roku 2015
P1. Wdrażanie i realizacja założeń programów służących ochronie powietrza
P2. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze
źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych
Gospodarka wodna (W)
Cel długoterminowy do roku 2019
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona
przeciwpowodziowa
Cele krótkoterminowe do roku 2015
W1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych podziemnych
W2. Dobra jakość wód użytkowych i racjonalizacja ich wykorzystywania
W3. Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami powodzi
W4. Przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej rzek
Gospodarka odpadami (GO)
Cel długoterminowy do roku 2019
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz
hierarchią sposobów postępowania z odpadami
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Cele krótkoterminowe do roku 2015
GO1. Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB
GO2. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego
z wymogami ochrony Środowiska
GO3. Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów
GO4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów
Ochrona przyrody i krajobrazu (OP)
Cel długoterminowy do roku 2019
Ochrona,
odtwarzanie
i
zrównoważone
i georóżnorodności

użytkowanie

różnorodności

biologicznej

Cele krótkoterminowe do roku 2015
OP1. Pogłębianie wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa
OP2. Stworzenie organizacyjnych i prawnych warunków i narzędzi dla ochrony przyrody
OP3. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez zachowanie lub odtworzenie
właściwego stanu ekosystemów i siedlisk oraz populacji gatunków zagrożonych
OP4. Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych
OP5. Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów
leśnych
OP6. Edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji
przyrodniczych i społecznych
OP7. Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobiegania ich skutkom
Ochrona przed hałasem (H)
Cel długoterminowy do roku 2019
Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących
standardów
Cele krótkoterminowe do roku 2015
H1. Monitoring hałasu i ocena
ponadnormatywny hałas

stopnia

narażenia

mieszkańców

województwa

na

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (PEM)
Cel długoterminowy do roku 2019
Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
Cele krótkoterminowe do roku 2015
PEM1. Utrzymanie poziomów promieniowania
dopuszczalnych

elektromagnetycznego

poniżej

wartości

Odnawialne źródła energii (OZE)
Cel długoterminowy do roku 2019
Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Cele krótkoterminowe do roku 2015
OZE1. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii
Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym (PAP)
Cel długoterminowy do roku 2019
Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich
skutków
Cele krótkoterminowe do roku 2015
PAP1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii
PAP2. Minimalizacja skutków wystąpienia poważnych awarii
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Kopaliny (K)
Cel długoterminowy do roku 2019
Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi
Cele krótkoterminowe do roku 2015
K1. Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach oraz ochrona środowiska przed negatywnym
oddziaływaniem przemysłu wydobywczego
Degradacja powierzchni ziemi i gleb (GL)
Cel długoterminowy do roku 2019
Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych
Cele krótkoterminowe do roku 2015
GL1. Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
GL2. Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych
GL3. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów działalności
gospodarczej
Współpraca transgraniczna (WT)
Cel długoterminowy do roku 2019
Prowadzenie wspólnych, transgranicznych działań związanych z ochroną środowiska i ochroną
przeciwpowodziową
Cele krótkoterminowe do roku 2015
WT1. Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej w ramach
podpisanych umów o współpracy transgranicznej

Edukacja ekologiczna (EE)
Cel długoterminowy do roku 2019
Propagowanie właściwych zachowań i postaw dotyczących środowiska naturalnego
Cele krótkoterminowe do roku 2015
EE1. Promowanie właściwych zachowań w zakresie zużycia i zanieczyszczeń wody, gospodarki
odpadami oraz ochrony powietrza
EE2. Rozwijanie działań z edukacji ekologicznej na obszarach cennych przyrodniczo
EE3. Stworzenie warunków dla rozwoju bazy edukacji ekologicznej
Powyższe cele zgodne są z celami zawartymi w Programie Ochrony Środowiska dla ŁZG na
lata 2014-2017 z perspektywą do 2021.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku
Strategia jest załącznikiem do uchwały nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 listopada 2012 roku. Stanowi najważniejszy dokument samorządu województwa, określający
kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji. Łączy w sobie diagnozę
stanu regionu, stojące przed nim wyzwania rozwojowe i aspiracje jego mieszkańców. Strategia jest
planem postępowania władz regionalnych, tak w procesie zarządzania województwem, jak
i w inicjowaniu oraz rozwijaniu mechanizmów współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, sferą
biznesową i mieszkańcami województwa. Uwzględnienie w Strategii dokumentów planistycznych
szczebla międzynarodowego i krajowego gwarantuje skorelowanie procesów rozwojowych
województwa lubuskiego z podstawowymi założeniami europejskiej i krajowej polityki rozwoju
regionalnego. Celem głównym strategii rozwoju województwa lubuskiego jest wykorzystanie
potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej
gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem. Cel główny
zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów strategicznych.
Zapisane działania, które pośrednio lub bezpośrednio kształtują politykę ochrony środowiska
mieszczą się w następujących celach strategicznych:
Cel strategiczny – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna

15

Prognoza oddziaływania na środowisko
Program Ochrony Środowiska dla Łużyckiego Związku Gmin
na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021
Cel operacyjny 1.5 – Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich
Cel operacyjny 1.6 – Udoskonalanie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony
środowiska
Cel operacyjny 1.7 – Rozwój potencjału turystycznego województwa
Cel operacyjny 1.8 – Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Cel strategiczny – Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna
Cel operacyjny 2.1 – Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury komunikacyjnej
Cel operacyjny 2.2 – Usprawnienie systemu transportu publicznego
Cel strategiczny – Społeczna i terytorialna spójność regionu
Cel operacyjny 3.5 – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Cel operacyjny 3.6 – Wsparcie budowy oraz modernizacji systemów i infrastruktury
zapobiegania zagrożeniom
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2017
z perspektywą do 2020 roku
Plan jest załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXX/280/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 10 września 2012 roku. Dokument został opracowany w celu uporządkowania zagadnień
związanych z systemem gospodarki odpadami w województwie lubuskim oraz z zarządzaniem tym
systemem. Plan wskazuje cele do osiągnięcia dla poszczególnych rodzajów odpadów, działania
konieczne do realizacji tych celów oraz przedstawia ogólny zarys funkcjonowania całego systemu na
terenie województwa. Nadrzędnym cele planu jest: „Stworzenie systemu gospodarki odpadami
opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi”. Aby osiągnąć cel
nadrzędny sformułowano cele dla poszczególnych rodzajów odpadów, a tym również dla odpadów
komunalnych:
Odpady komunalne, w tym ulegające biodegradacji:
Cel 1 - Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 1 lipca 2013 r.
Cel 2 - Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów:
 w 2013 r. nie więcej niż 50%,
 w 2020 r. nie więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Cel 3 - Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych
odpadów do końca 2014 r.
Cel 4 - Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych,
(papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego
pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do
2020 r.
1.4.7.
Pozostałymi, ważnymi dla obszaru ŁZG dokumentami, z jakimi spójny musi być Program
Ochrony Środowiska, są:

Strategia Rozwoju Transportu dla Województwa Lubuskiego

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żagańskiego na lata 2012 – 2015
z perspektywą do roku 2019,

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2012 – 2015
z perspektywą do roku 2019,

Gminne Program Ochrony Środowiska,

Plan Gospodarki Odpadami dla Łużyckiego Związku Gmin na lata 2010 – 2013
z perspektywą do roku 2020.
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Starostwo Powiatowe w Żaganiu,
Starostwo Powiatowe w Żarach,
Łużycki Związek Gmin z siedzibą w Żarach,
Gminy zrzeszone w ramach Łużyckiego Związku Gmin,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. (ZDW),
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (WIOŚ),
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (RDOŚ),
Państwowy Instytut Geologiczny (IKAR, MIDAS),
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GEOPORTAL),
Główny Urząd Statystyczny (GUS),
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW).

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych
zadań przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia
Aktualizacji w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:

podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

podmioty realizujące zadania programu,

podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

społeczność powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.
Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska dla ŁZG to poprawa stanu środowiska.
Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły
wymierny efekt realizacji założeń Programu.
Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy POŚ organy wykonawcze powiatu i gmin są zobowiązane
sporządzać co dwa lata raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie
przedstawiają radzie powiatu lub gminy.
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. Ocena ta
będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na
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spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, dotyczących okresu na jaki
jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu.
Wdrażanie programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:
 efektywności wykonania zadań,
 aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych
działań,
 stopnia realizacji programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań
i przyjętych celów,
 rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
 przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami,
a ich wykonaniem,
 niezbędnych modyfikacji programu.
Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla ŁZG niezbędna jest okresowa wymiana informacji, zwłaszcza pomiędzy Starostwami
Powiatowymi a Urzędami Gmin, dotycząca stanu środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji
poszczególnych zadań.
Monitoring obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można
określić jako:
 monitoring ilościowy,
 monitoring jakościowy.
Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do
wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby
dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian
wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości,
nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część
zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować
określonych wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi
jednocześnie uzupełnienie do oceny ilościowej. Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić
o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które
wskaźniki służą do monitorowania konkretnych celów Aktualizacji POŚ.
Tabela 1 Mierniki monitorowania efektywności Programu
Cel
Mierniki
Monitoring hałasu i ocena
 Poziom hałasu w miastach i większych miejscowościach.
stopnia narażenia miesz Stosunek liczby pojazdów do długości dróg na drogach wojekańców województwa na
wódzkich i krajowych.
ponadnormatywny hałas
 Liczba ośrodków miejskich nieposiadających obwodnic przy
Ograniczenie uciążliwodrogach wojewódzkich i krajowych oraz liczba mieszkańców
ści akustycznej dla
narażonych na ponad normatywny hałas.
mieszkańców
 Ocena spełnienia standardów akustycznych.
 Długość wyremontowanych dróg w km na obszarach zabudowanych.
 Ilość wybudowanych zabezpieczeń przed hałasem komunikacyjnym.
 Zmiany wskaźnika gęstości dróg w latach.
 Poniesione wydatki na budowę i remonty dróg.
 Liczba przeprowadzonych kontroli hałasu.
 Liczba wydanych decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
 Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.
Wdrażanie i realizacja
 Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w tys. ton:
założeń programów słu-źródła punktowe,
żących ochronie powie- powierzchniowe,
trza
- liniowe.
Ograniczenie emisji ga Emisja źródeł gazowych SO2, NO2, CO2 do powietrza, w tys.
zów i pyłów poprzez
ton w tym:
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ograniczenie emisji ze
źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych

Utrzymanie poziomów
promieniowania elektromagnetycznego poniżej
wartości dopuszczalnych
Eliminacja wyrobów
azbestowych

Osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz racjonalna
gospodarka zasobami
wód
Ochrona zasobów wodnych pod względem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego
i przemysłowego

- źródła punktowe,
- powierzchniowe,
- liniowe.
 Ocena jakości powietrza – wdrożenie programu naprawczego
w zakresie ochrony powietrza.
 Stopień redukcji zanieczyszczeń w zakładach: pyłowych, gazowych w %.
 Odbiorcy gazu z sieci w % ogółu mieszkańców.
 Zużycie energii elektrycznej w GWh.
 Liczba emitorów pyłów i gazów.
 Liczba urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych.
 Ilość zlikwidowanych kotłowni węglowych w stosunku do
wszystkich funkcjonujących na terenie gmin/powiatu.
 Stopień objęcia mieszkańców zbiorczą siecią ciepłowniczą.
 Liczba przeprowadzonych kontroli.
 Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.
 Liczba emitorów.
 Wartość natężenia pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie
emitorów.
 Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.
 Masa unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest
w danym roku.
 Liczba jednostek posiadających opracowany program oczyszczania gminy z azbestu.
 Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.
 Stan jakości wód – klasyfikacja ogólna.
 Stan jakości wód według użytkowania wód.
 Stan jakości wód pod względem podatności na eutrofizację.
 Ochrona gruntów przed powodzią (ha).
 Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
3
w m /rok.
 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu [kg/rok]: BZT5, CHZT, zawiesina, azot ogólny, fosfor
ogólny.
 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych po oczyszczeniu [kg/rok]: BZT5, CHZT, zawiesina, azot ogólny, fosfor
ogólny.
 Komunalne oczyszczalnie ścieków [szt.] oczyszczalnie mechaniczne, oczyszczalnie mechaniczno-chemiczne, oczyszczalnie
z podwyższonym usuwaniem biogenów.
 Przepustowość komunalnych oczyszczalni ścieków
3
(wg projektu) [m /dobę]: oczyszczalnie mechaniczne, oczyszczalnie mechaniczno-chemiczne, oczyszczalnie biologiczne,
oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów.
 Ścieki oczyszczane z komunalnych oczyszczalniach ścieków
3
[hm ]:odprowadzane ogółem, oczyszczane razem, oczyszczane
mechanicznie, oczyszczane chemiczne, oczyszczane biologicznie, oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów.
 Ludność obsługiwana przez komunalne oczyszczalnie ścieków
w %: ogółem, mechaniczne, biologiczne, z podwyższonym
usuwaniem biogenów.
 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności: powiat, miasto, wieś, gmina.
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Ochrona przed powodzią
i skutkami suszy






Rekultywacja terenów
zdegradowanych lub
zdewastowanych
Ochrona środowiska
przed negatywnym oddziaływaniem przemysłu
wydobywczego







Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych
źródeł energii



Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem
rolnictwa i innych rodzajów działalności gospodarczej




Promocja walorów przyrodniczych i zrównoważony rozwój turystyki
Ochrona dziko żyjących
gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk
Kształtowanie systemu
obszarów chronionych
powiatu w ciągłości z
terenami otaczającymi, w
sposób umożliwiający
realizację chronionych
systemów przyrodniczych w skali regionu i
kraju
Ochrona i odtwarzanie
różnorodności biologicznej systemów leśnych






















Przemysłowe oczyszczalnie ścieków [szt.]: mechaniczne, chemicznie, biologiczne, z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Przepustowość przemysłowych oczyszczalni ścieków (wg pro3
jektu) [m /dobę]: mechaniczne, chemicznie, biologiczne,
z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Wodociągi: długość czynnej sieci rozdzielczej w [km], woda dostarczona gospodarstwom w hm3, ludność korzystająca z sieci
wodociągowej w % - powiat, miasto, wieś, gmina.
Kanalizacja: długość czynnej sieci kanalizacyjnej w [km], ścieki
3
odprowadzone w hm , ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w % - powiat, miasto, wieś, gmina.
Długość zmodernizowanych i odbudowanych obiektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.
Długość wałów przeciwpowodziowych.
Powierzchnia nawadnianych upraw.
Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.
Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów.
Liczba zrekultywowanych obszarów pokopalnianych (odkrywek).
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji w wyniku wydobywania kopalin [ha].
Ilość udzielonych koncesji na eksploatację złóż kopalin
w sztukach z wyszczególnieniem jakich kopalin dotyczą
i wielkości wydobycia w tonach.
Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.
% produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii
elektrycznej ogółem.
Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w MW.
Zainstalowana moc elektryczna ze źródeł odnawialnych w MW.
Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.
Użytki rolne [tys. ha]: ogółem, grunty orne, sady łąki, pastwiska.
Zużycie nawozów sztucznych [kg/ha]: ogółem (NPK), azotowe
(N), fosforowe (P205), potasowe.
Powierzchnia zadrzewień śródpolnych.
Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie
chroniona w ha w podziale na poszczególne formy ochrony
przewidziane prawem.
Nowe obszary chronione w ha.
Liczba opracowanych planów ochrony.
Procentowy udział obszarów Natura 2000 posiadających zatwierdzoną dokumentację.
Przyrost powierzchni prawnie chronionej w %.
Struktura lasów (iglaste, liściaste) w %.
Liczba zarejestrowanych pożarów.
3
Pozyskanie drewna dam z wyszczególnieniem drewna
z obszarów zadrzewień [%] i tak zwanych cięć pielęgnacyjnych
i porządkujących [%].
Struktura użytkowania gruntów w %.
Powierzchnia obszarów leśnych w ha.
Zalesienie w %.
Powierzchnia lasów zniszczona przez pożary (w ha).
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Kształtowanie obszarów
zieleni









Wykształcenie u mieszkańców powiatu świadomości i odpowiedzialności za środowisko









Powierzchnia lasów uszkodzonych przez grzyby i szkodniki.
Odnowienia i zalesienia w ha, z wyszczególnieniem obszarów
sztucznych (tereny rolnicze) i naturalnych.
Powierzchnia lasów poddana renaturalizacji w ha.
Liczba bezpiecznych przejść dla zwierząt w obrębie dróg.
Liczba stwierdzonych przypadków kłusownictwa.
Ilość nielegalnych urządzeń i narzędzi przechwyconych od kłusowników.
Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.
Liczba stwierdzonych wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych.
Liczba opracowanych i liczba wdrożonych powiatowych
i gminnych programów edukacji ekologicznej.
Liczba szkoleń w zakresie wiedzy ekologicznej.
Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych.
Liczba wydrukowanych ulotek informacyjnych.
Stopień zaangażowania społeczności lokalnej w ocenie oddziaływania na środowiska (liczba zgłoszonych uwag od społeczeństwa).
Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce
czasu np. zł/rok.

Powstanie Związku, skupiającego położone blisko siebie gminy z powiatów żagańskiego
i żarskiego zainicjowano w 1999 roku. Ze środków żarskiego PFOŚiGW sfinansowano „Program
gospodarki odpadami dla powiatów Żagań i Żary”, który stał się podstawą wszelkich rozważań
o przyszłości tego sektora w południowej części województwa. Po długotrwałej procedurze
rejestracyjnej, 13 lipca 2002 roku do rejestru Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpisano
w poz. 242 -Łużycki Związek Gmin z siedzibą w Żarach. Członkami - założycielami Związku były
Gminy: Brody, Jasień, Lubsko, Lipinki Łuż., Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań gm. Żagań
m. Żary gm., Żary m.
Łużycki Związek Gmin obecnie zrzesza 15 gmin członkowskich położonych na terenie
powiatów: żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego w południowo-zachodniej części województwa
lubuskiego. Uchwały Rady Gminy nr IV/30/2007 z dnia 9 marca 2007 r. zamiar wystąpienia
z Łużyckiego Związku Gmin zadeklarowała Gmina Przewóz, więc - zgodnie ze Statutem ŁZG –
z końcem 2007 r. przestała być jego członkiem.
Na podstawie Uchwały Nr XXXI/1/2008 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia
15 kwietnia 2008 r. do ŁZG przyjęta została Gmina miejska Gubin. Udział Gminy Gubin w Łużyckim
Związku Gmin poświadcza ponadto Uchwała nr XVII/200/2008 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia
27 marca 2008 r.
Pod koniec 2013 r. na terenie ŁZG mieszkało 159 243 osób, z czego prawie 51,6% stanowiły
kobiety. Ponad 24% ludności ŁZG stanowią mieszkańcy najliczniejszej spośród wszystkich jednostek,
Miasta Żary. Z kolei najmniej zaludnioną jednostką jest gmina Wymiarki skupiająca niespełna 1,5%
populacji obszaru ŁZG.
Tabela 2 Stan i zmiany liczby ludności na terenie ŁZG w latach 2010-2013
Jednostka administracyjna
Liczba ludności w latach
2010
2011
2012

2013

Gmina Gozdnica

3272

3375
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Miasto Żagań
Gmina Iłowa
Gmina Wymiarki
Gmina Żagań
Gmina Łęknica
Miasto Żary
Gmina Brody
Gmina Jasień
Gmina Lipinki Łużyckie
Gmina Lubsko
Gmina Trzebiel
Gmina Tuplice
Gmina Żary
Gmina Gubin

26859
7161
2485
7095
2640
39383
3571
7339
3268
19408
5883
3267
11973
17072

26664
7101
2450
7140
2627
39239
3576
7308
3274
19361
5833
3248
12044
17036

26653
7086
2394
7141
2602
39066
3557
7240
3326
19256
5785
3259
12097
17019

26492
7069
2359
7209
2602
38856
3508
7241
3334
19170
5752
3220
12153
17006

Źródło: opracowanie na podstawie danych z BDL GUS, stan na 31 grudnia 2013 r.
Dokonując klasyfikacji gmin pod kątem obciążenia ekonomicznego społeczeństwa (liczba osób
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) na czołowych miejscach plasują się
gmina Wymiarki, Brody i gmina Żary - charakteryzują się one najmniejszym obciążeniem
ekonomicznym. W najgorszej sytuacji znajduje się natomiast Miasto Żary, które w 2013 r. uzyskało
najwyższą wartość wskaźnika spośród wszystkich jednostek przynależnych do Łużyckiego Związku
Gmin.
Występujące w powiecie bogactwa naturalne wpływają na rozwój określonych dziedzin
działalności gospodarczej. Obfitość lasów przyczynia się do rozwoju przemysłu drzewnego. Bogate
złoża piasków szklarskich, piasku kwarcowego, surowców ilastych oraz gliny kamionkowej
spowodowały rozwój przemysłu szklarskiego i ceramiki budowlanej. Gospodarkę naszego regionu
cechu-je zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne. Większość potencjału gospodarczego skupia się
w dwóch miastach: w Żaganiu oraz w Żarach. Dominującą rolę odgrywa przemysł i usługi.
Na terenie ŁZG działa ok. 16 tys. podmiotów gospodarczych, w tym 1105 firm sektora
publicznego, 14 886 firm sektora prywatnego. Na obszarze ŁZG licznie występują firmy przemysłu
szklarskiego (m.in.: szkło hartowane) i ceramicznego oraz produkcji materiałów budowlanych.
Powstają tam wyroby z tworzyw sztucznych, z metali (konstrukcje stalowe i systemy kominowe),
tekstylia oraz systemy dachowe do pojazdów, meble tapicerowane, maszyny i urządzenia, ponadto
odzież oraz produkty spożywcze. Mocną stroną obszaru jest produkcja wyrobów z branży
elektrycznej, elektronicznej i chemicznej.

2.2.1.
Przez ŁZG przebiegają drogi o znaczeniu międzynarodowym: Wrocław –Forst –Berlin, łączące Europę
zachodnią ze wschodnią.
Drogi krajowe:
 Nr 12 granica państwa – Łęknica – Żary – Leszno – Kalisz – Radom – Lublin – Ukraina,
 Nr 18 granica państwa – Olszyna - autostrada A4,
 Nr 27 granica państwa – Przewóz – Żary - Zielona Góra,
 Nr 32 granica państwa – Gubin – Stęszew.
Drogi wojewódzkie:
 nr 138 Muszkowo – Gubin
 nr 285 Gubin – Grabice – Starosiedle,
 nr 286 Gubin – Biecz,
 nr 287 Kosierz – Żary,
 nr 289 Granica Państwa – Nowogród Bobrzański,
 nr 294 Trzebiel - Tuplice – Jasień,
 nr 295 Nowogród Bobrzański – Żagań,
 nr 296 Kożuchów – Lubań,
 nr 300 Iłowa – Gozdnica,
 nr 350 Łęknica - Przewóz – Gozdnica.
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Przez powiaty żagański i żarski przebiegać będzie odcinek autostrady A18, który zastąpi
drogę krajową nr 18.
Przez ŁZG przebiegają czynne linie kolejowe:
 Linia nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice, od km 344,300 do km 389,080;
 Linia nr 275 Wrocław Muchobór - Gubinek, od km 146,700 do km 185,770;
 Linia nr 282 Miłkowice - Żary, od km 96,400 do km 103,622;
 Linia nr 370 Zielona Góra - Żary, od km 31,000 do km 53,710;
 Linia nr 380 Jankowa Żagańska - Sanice, od km 1,552 do km 8,552 i od km 18,300 do km
32,937.
2.2.2.
Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Łużyckiego Związku Gmin
w 2013 r. wynosiła 1122,80 km i była o ponad 4,30% dłuższa niż w 2010 r. (przybyło 46,30 km sieci).
W tym samym czasie o 1239 szt. wzrosła liczba przyłączeń wodociągowych prowadzących do budynków. Szczegółowe informacje dotyczące sieci wodociągowej, w podziale na poszczególne jednostki
administracyjne ŁZG przedstawiono na poniższym wykresie.
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Wykres 1 Sieć wodociągowa na terenie ŁZG w latach 2010 – 2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL

Na postawie powyższego wykresu można zauważyć, że najdłuższą sieć wodociągową
posiada gmina Żary (176,1 km). Długość sieci nie uległa zmianom w ciągu ostatnich czterech lat. Na
kolejnych pozycjach plasują się Miasto Żary oraz Miasto Żagań, które 2013 r. odnotowało największy
wzrost w zakresie długości odcinków sieci wodociągowej, wynoszący 11,9 km. Najkrótszą sieć
wodociągową posiadają Gmina Gozdnica, Gmina Łęknica oraz Gmina Wymiarki.
Na terenie ŁZG znajduje się 47 ujęć wód podziemnych, składających się łącznie ze 152
studni, każda jednostka administracyjna posiada własne ujęcia zaopatrujące mieszkańców w wodę
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3

pitną. Łączna wydajność wszystkich ujęć wynosi 4603,50 m /h, z czego największą wydajność
3
posiada ujęcie Komorów, składające się z 15 studni, zaopatrujące w wodę Miasto Gubin (670 m /h),
3
a drugiej pozycji znajduje się ujęcie w Mieście Żaganiu, posiadające 8 studni (540 m /h), oraz ujęcie nr
3
1 w Mieście Żary, posiadające 12 studni (482 m /h).
2.2.3.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Łużyckiego Związku Gmin w 2013 r. wynosiła
415,90 km i była o ponad 16,63% dłuższa niż w 2010 r. (przybyło 59,30 km sieci). W tym samym czasie o 292 szt. wzrosła liczba przyłączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków. Szczegółowe
informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej, w podziale na poszczególne jednostki administracyjne ŁZG
przedstawiono na poniższym wykresie.
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Wykres 2 Sieć kanalizacyjna na terenie ŁZG w latach 2010 – 2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL

Na postawie powyższego wykresu można zauważyć, że najdłuższą sieć kanalizacyjną
posiada miasto Żagań (92,9 km). Długość sieci nie uległa zmianom w ciągu ostatnich czterech lat. Na
kolejnych pozycjach plasują się Miasto Żary oraz Miasto Gubin. Największy przyrost nowych odcinków
kanalizacji odnotowało Miasto Żagań, które 2013 r, powiększyło długość sieci o 10,3 km. Najkrótszą
sieć wodociągową posiadają Gmina Lipinki Łużyckie, Wymiarki i Trzebiel. Jedynie Gmina Żary nie
posiada na swoim terenie sieci kanalizacyjnej.

Tabela 3 Aglomeracje zlokalizowane na terenie ŁZG
Id aglomeracji

nazwa aglomeracji

gminy w aglomeracji
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PLLU003

Gubin

Gubin

47 300

PLLU004

Żary

45 038

PLLU005

Żagań

41 721

2/2007

PLLU017

Lubsko

Miasto Żary,
Gmina Żary
Miasto Żagań, Gmina
Żagań (gmina wiejska)
Lubsko, Jasień

uchwała nr XLI/488/13 z
dnia 28.10.2013r
3/2007

19 857

PLLU025
PLLU039
PLLU047
PLLU053

Iłowa
Łęknica
Jasień
Gozdnica

Iłowa
Łęknica
Jasień
Gozdnica

4 139
2 700
4 948
3 979

Uchwała nr XXXIX/370/2009
z dnia 29.06.2009 r.
6/2007
XXXVI/420/13
XLII / 492 / 13
1/2008

PLLU056

Tuplice

Tuplice

2 665

65/2005

Celem KPOŚK, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów
niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich
niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby
i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM większej od
2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Zgodnie z art. 43 ust. 4c
ustawy - Prawo wodne, KPOŚK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata.
Ostatnia, a zarazem trzecia aktualizacja Programu została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu
1 lutego 2011 r. i odzwierciedlała potrzeby gospodarki ściekowej z lat 2007 i 2008.

2.2.4.
Długość sieci gazowej na terenie ŁZG wynosiła w 2012 roku 430,45 km. Nie wszystkie
jednostki administracyjne posiadają na swoim terenie sieć gazowniczą z możliwością podłączenia
odbiorców, do takich należą: Łęknica, Brody, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice.
Ogólna długość czynnej sieci gazowej wynosi 430,45 km i w stosunku do roku 2010 wzrosła
jedynie o 0,12%. Do poszczególnych budynków w 2012 r. wykonanych było 8335 sztuk przyłączy
3
gazu. W 2012 r. użytkownicy sieci zużyli 22 561 tys. m gazu, z czego ponad 64,7% została
wykorzystana na ogrzewanie mieszkań. W tym samym czasie o 0,63% spadła liczba osób
korzystających z sieci gazowej (w stosunku do 2010 r.). Najdłuższą sieć gazowniczą posiadają Miasto
Żary (96,81 km) i Miasto Żagań (80,78 km), najkrótszą natomiast Gozdnica (14,07 km).
2.2.5.
Centralna sieć ciepłownicza na terenie ŁZG występuje przede wszystkim w obszarze miast, tj.
w Żaganiu oraz w Żarach. Poza tym występują lokalne kotłownie osiedlowe w mieście: Gozdnica,
Iłowa, Gubin, oraz w gminie Jasień. Większa część potrzeb ciepłowniczych społeczności pokrywana
jest z wykorzystaniem indywidualnych rozwiązań grzewczych.

2.2.6.
Dostarczaniem energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców na terenie ŁZG oraz działaniami
w zakresie eksploatacji sieci, obsługi mieszkańców, konserwacji sieci i usuwania awarii zajmuje się
ENEA SA.
W ostatnich latach przybyło odbiorców energii elektrycznej. Liczba odbiorców energii na
niskim napięciu w 2012 r. była wyższa o ok. 0,7% niż w roku 2010. Mimo wzrostu liczby odbiorców,
minimalnie spadło zużycie energii elektrycznej. W 2012 r. było ono niższe o 1,7% niż w roku 2010.
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Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017,
z perspektywą do 2020 wszystkie jednostki wchodzące w skład ŁZG wchodzą w skład Regionu
Zachodniego.
Na terenie regionu zachodniego obecnie nie ma kompostowni dla odpadów zielonych oraz
innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych. W regionie nie funkcjonuje
regionalna instalacja MBP zmieszanych odpadów komunalnych, ani składowisko do unieszkodliwiania
odpadów po przetworzeniu, spełniające wymagania dla RIPOK. Istniejące, na terenie regionu
zachodniego, instalacje posiadają status instalacji zastępczych, ze względu na brak części do
stabilizacji biologicznej (w przypadku sortowni) oraz niewystarczającą wolną pojemność do
przyjmowania odpadów po przetworzeniu przez okres 15 lat (w przypadku składowisk). Należą do
nich;
 sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Żarach – EKO-AS Sp. z o.o.,
 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (zlokalizowane w gminach:
Gozdnica, Żary, Lubsko, Gubin i Nowogród Bobrzański).


o

budynek wagowy wraz z zadaszeniem dwóch elektronicznych wag

o
o

myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych,
punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów,

o

instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów komunalnych

o

boksy magazynowe paliwa alternatywnego, surowców wtórn
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o
o

instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej
place d











Gmina Jasień posiada „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Jasień” opracowany w 2012 r. i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
w Jasieniu Nr XVIII/161/12 z dnia 11 października 2012 r.,
Gmina Lubsko posiada opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Lubsko (uchwała Nr XLI/283/13 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 30 grudnia 2013 r.),
Gmina Tuplice posiada opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Tuplice w 2012 r.,

Forma ochrony
przyrody
Łuk Mużakowa

1

opis
Park krajobrazowy
Park powstał przede wszystkim by chronić wschodnią część moreny czołowej, która
rozciąga się na granicy Polski i Niemiec, a jej długość wynosi 40 km. Niemal przez
środek moreny przełamuje się graniczna rzeka – Nysa Łużycka.
Na obszarze Parku występuje znaczna ilość stawów w wyrobiskach po
odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego oraz pożwirowych. Historycznie
omawiany teren leży na pograniczu Górnych i Dolnych Łużyc. Burzliwe dzieje
pogranicza sprawiały, że tereny te jak i zamieszkująca je ludność przechodziły
zmienne koleje losów.
Wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (jedyny obiekt UNESCO
w woj. lubuskim). Obejmuje on obszar ok. 750 ha po obu stronach granicy polskoniemieckiej (Łęknica/ Bad Muskau).

http://gorzow.rdos.gov.pl/
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„25-Dolina
Bobru”
„27-Dolina
Nysy”

Rezerwaty przyrody
obszar o powierzchni 13.131 ha położony m.in. w gminach powiatu żagańskiego:
Żagań 2.753 ha, miasto Żagań 150 ha
obszar o powierzchni 3.216 ha położony w gminie Brody 1.150 ha

„30 B –
Wschodnie
okolice Lubska”

obszar o powierzchni 7.907 ha położony w gminach: Żary 240 ha, Jasień 5.438 ha i
Lubsko 1.500 ha

„30 A –
Zachodnie
okolice Lubska”

obszar o powierzchni 17.536 ha położony w gminach: Brody 8.319 ha, Lipinki Łużyckie 338 ha, Lubsko 4.729 ha, Tuplice 1.139 ha

„32 Las Żarski”

Obszar o powierzchni 2 360 ha, kompleks leśny położony w pobliżu miasta Żary
(dawne lasy miejskie)

„33 Bory
Bogumiłowskie”

obszar o powierzchni 8.910 ha położony w gminach: Żary 4.588 ha, Lipinki Łużyckie
2.110 ha, Trzebiel 849 ha

„34-Bory
Dolnośląskie”

obszar o powierzchni 26.223 ha położony m.in. w gminach: Żagań 5.737 ha, Gozdnica 1.517 ha, Iłowa 7.721 ha, Wymiarki 1.571 ha

„Wrzosiec”

Rezerwaty przyrody
położony na terenie gminy Lipinki Łużyckie. Powierzchnia gruntów objętych ochroną
wynosi 64,96 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych fragmentu lasu z wrzoścem bagiennym

„Nad Młyńską
Strugą”

płożony na terenie gmin Przewóz i Łęknica. Powierzchnia gruntów objętych ochroną
wynosi 132,56 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanów łęgowych i bukowych naturalnego pochodzenia.

„Uroczysko
Węglińskie”

położony na terenie gminy Brody. Powierzchnia gruntów objętych ochroną wynosi
6,82 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego, wielogatunkowego starodrzewu z licznym udziałem dębów pomnikowych.

„Żurawno”

położony na terenie gmin Tuplice, Lubsko, Brody. Powierzchnia gruntów objętych
ochroną wynosi 22,88 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu leśnego ekosystemu nizinnego ze
stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

„Mierkowskie
Suche Bory”

położony na terenie gminy Lubsko, Powierzchnia gruntów objętych ochroną wynosi
131,40 ha. Celem ochrony jest zachowanie szerokiego spektrum ekosystemów
borowych, od ubogich muraw napiaskowych i suchych borów porastających kompleks wydm śródlądowych, po bory świeże i wilgotne, wraz ze specyficzną chronioną fauna i florą.

PLB020005
„Bory
Dolnośląskie”

PLH080051

Obszary Natura 2000
pow. ogólna 172 093,4 ha, częściowo położony w gminach: Żagań, Iłowa,
Wymiarki, Gozdnica. Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce
zwartych kompleksów leśnych. Obszar położony jest głównie na Nizinie ŚląskoŁużyckiej, południowa jego część wkracza w niewielkim stopniu na teren Pogórza
Izerskiego. Bory leżą w dorzeczu Odry, a główną rzeką regionu jest Bóbr, do
którego uchodzą Kwisa, Czerna Wielka i Czerna Mała. Zachodnia część obszaru
znajduje się w zlewni Nysy Łużyckiej. Dominują tu ubogie, piaszczyste siedliska
borowe.
pow. 65,13 ha (tylko obszar gminy Brody). Obszar zlokalizowany jest w dolinie Nysy
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„Brożek”

Łużyckiej, tuż przy granicy Polsko-Niemieckiej. W większości stanowi teren po
dawnej eksploatacji żwiru, po której pozostałością są dwa, duże stawy oraz
rozproszone na całym obszarze niewielkie, wilgotne zagłębienia, często z okresowo
stagnującą wodą. Tereny o płaskiej powierzchni bądź niewysokie usypiska zajęte
są
głównie
przez
roślinność
ruderalną
i
zaroślową,
w
mozaice
z drobnopowierzchniowymi płatami muraw szczotlichowych.

PLH080057
„Dolina Lubszy”

w całości znajduje się na terenach gmin Jasień i Lipinki Łużyckie, pow. 724,5 ha,
stanowi część zatwierdzonego Obszaru Natura 2000 "Uroczyska Borów
Dolnośląskich". W granicach proponowanego obszaru znajduje się część doliny
rzeki Lubszy, należąca do mezoregionów Kotlina Zasiecka i Obniżenie Nowosolskie
oraz Wzniesień Żarskich w południowej części.

PLH080052
„Jeziora
Brodzkie”

pow. 829,18 ha (obszar gminy Brody). Obszar położony jest na Wysoczyźnie
Lubskiej. Obejmuje on m.in. równiny akumulacji biogenicznej, w obrębie których
położone są dwa niewielkie jeziora: Brodzkie (50.6 ha, max. głęb. 1.2 m) i Suchodół
(31.7 ha, max. głęb. 1.7 ha). Od południa i zachodu obszar równiny ograniczony
jest Wałem Brody- Drewitz, którego niewielki fragment mieści się w granicach
obszaru. Część NE i N obszaru obejmuje równinę akumulacji fluwioglacjalnej oraz
fragment ozu węglinieckiego. W południowo-wschodniej części obszaru znajdują się
stawy Brodzkie, nieco oddalone od reszty obszaru.

PLH080070
„Las Żarski”

w całości znajduje się na terenach gminy Żary i miasto Żary, powierzchnia 1245,13
ha. Obszar obejmuje kompleks kwaśnych buczyn niżowych, kwaśnych dąbrów
i lasów łęgowych zlokalizowanych na kulminacji moreny czołowej zlodowacenia
środkowopolskiego stadiału Warty, z najwyższym punktem – Górą Żarską 227 m
n.p.m. Ciekawostką są reliktowe stanowiska jodły na krańcach jej zasięgu.

PLH080038
„Łęgi nad Nysą
Łużycką”
PLH080039
„Mierkowskie
Wydmy”

znajduje się w granicach gmin Łęknica, Trzebiel, powierzchnia 449,91 ha,

PLH080065
Lubski Łęg
Śnieżycowy

w całości gmin Lubsko i Jasień – powierzchnia 64,98 ha. Lubski Łęg Śnieżycowy to
niezwykle ciekawy przyrodniczo, zwarty kompleks łęgów i grądów usytuowany nad
rzeką Lubszą, przylegający od wschodu do miasta Lubsko.

PLH080064
Skroda

w całości leży w granicach gmin Żary i Lipinki Łużyckie, powierzchnia 378,62 ha.
W granicach proponowanego obszaru stwierdzono występowanie pięciu siedlisk
przyrodniczych. Do priorytetowych siedlisk leśnych należą łęgi olszowe i olszowojesionowe, stanowiące główny przedmiot ochrony w obszarze. Niewielką
powierzchnię zajmują kwaśne dąbrowy.

PLH080060
Uroczyska
Borów
Zasieckich

powierzchnia 4375,4 ha, w całości leży w granicach gmin: Brody, Tuplice, Lubsko.
Uroczyska Borów Zasieckich w proponowanych granicach to jeden
z najcenniejszych fragmentów Obszaru "Uroczyska Borów Dolnośląskich". świadczy
o tym chociażby występowanie aż 21 siedlisk dyrektywowych, w tym czterech
priorytetowych. Mimo dominacji borowego krajobrazu, występuje tam znaczna
mozaika siedlisk, co związane jest przede wszystkim z bogatą siecią hydrograficzną
oraz rozproszonymi na całym obszarze ekosystemami wodno-błotnymi
i torfowiskowymi.

w całości na terenie gmin Brody i Lubsko, powierzchnia 609,78 ha. Obszar
obejmuje kompleks suchych borów sosnowych leżących w granicach leśnego
kompleksu promocyjnego Bory Lubuskie w Nadleśnictwie Lubsko. Dominują tu
suche i bardzo ubogie florystycznie bory chrobotkowe, porastające rozległą
kulminację piaszczystych (wydmowych) wyniesień. Prawie całą powierzchnię
porastają lasy użytkowane gospodarczo, przeważnie w wieku 40 - 80 lat, miejscami
młodsze, a na ok. 1/5 powierzchni starsze, wyjątkowo nawet w wieku około 200 lat.
Najcenniejszy fragment został objęty ochroną prawną w formie rezerwatu
"Mierkowskie Wydmy".
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PLH080044
Wilki nad Nysą

zwarty kompleks leśny o pow. 12 230,34 ha , będący fragmentem Borów
Dolnośląskich, położony na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, na południe od
miejscowości Łęknica i Wymiarki, na północ od miejscowości Pieńsk. Obszar "Wilki
nad Nysą" położony jest w obrębie terasy Pradoliny Wrocławsko-Magdeburskiej
oraz stożka napływowego Nysy Łużyckiej. Przepływa tu wiele większych
i mniejszych cieków wodnych, m.in.: Żółta Woda, Pienia, Przełęk, Czernica
i Skróda. Przeważają gleby bielicoziemne, a na siedliskach żyźniejszych występują
gleby brunatne. Obecnie na skutek osuszania, przeważają tu bory świeże.
Pozostałością licznych kiedyś borów bagiennych są fragmenty podtopione
i torfowiska

PLH080068
Dolina Dolnego
Bobru

obszar o powierzchni 1 730,1 ha, obszar obejmuje biegnącą z południa na północ
dolinę dolnego biegu Bobru na odcinku od Żagania do Dychowa w okolicy Krosna
Odrzańskiego, z przerwą w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego. Rozdział obszaru
uwarunkowany zabudowanym terenem miasta Nowogród Bobrzański skutkuje
wyodrębnieniem dwóch niepołączonych części obszaru: południową i północną.
Część południowa (od Żagania do Nowogrodu Bobrzańskiego) stanowi granicę
pomiędzy dwoma mezoregionami: Wzniesieniami Żarskimi na zachodzie
i Wzgórzami Dalkowskimi na wschodzie.

PLH020050
Dolina Dolnej
Kwisy

powierzchnia 5972,2 ha, częściowo położony na terenie gminy Żagań, obejmuje
obszar doliny rzeki Kwisa na odcinku od Zebrzydowej aż po ujście do Bobru. Rzeka
ta charakteryzuje się bardzo czystymi wodami (należącymi do I i II klasy czystości),
a koryto rzeczne na wielu odcinkach jest naturalnie uformowane.

PLH080046
Małomickie Łęgi

powierzchnia 993 ha, położony m.in. na terenie gminy Żagań. Obszar obejmuje
dolinę środkowego biegu Bobru, na odcinku od miasta Szprotawy do południowowschodnich granic miasta Żagania. Dolina Bobru ma charakter naturalny
z meandrami i starorzeczami i stosunkowo głęboko wciętym korytem oraz tarasami
zalewowymi i naturalnymi stromymi skarpami, szczególnie na prawym brzegu,
w części północnej. Dolina rzeki jest ograniczona wałami przeciwpowodziowymi.

PLH080055
Przygiełkowiska
koło Gozdnicy

powierzchnia 1767,7 ha, częściowo na terenie gminy Gozdnica. Obszar położony
jest w granicach mezoregionu Bory Dolnośląskie. Szata roślinna zdominowana jest
przez bory sosnowe, występują tu też rzadkie w skali kraju zbiorowiska roślinne,
związane z ekosystemami wodno-błotnymi i torfowiskowymi.

PLH080059 Łęgi
koło Wymiarek

Proponowany obszar jest częścią większego, zatwierdzonego Obszaru "Uroczyska
Borów Dolnośląskich". W granicach proponowanego obszaru stwierdzono
występowanie trzech siedlisk przyrodniczych. Do priorytetowych siedlisk leśnych
należą łęgi olszowe i olszowo-jesionowe, które są głównym przedmiotem ochrony
w obszarze. Niewielką powierzchnię zajmują kwaśne dąbrowy i grądy.

PLH20063
Wrzosowiska
Świętoszowsko
– Ławszowskie

powierzchnia 10141,62 ha. Rozległy obszar dawnych poligonów, wykorzystywanych
już w wieku XIX, a następnie przez cały wiek XX, co pozwoliło na wykształcenie się
rozległych wrzosowisk o dużej wartości przyrodniczej. Proponowany obszar leży po
obu stronach doliny Kwisy, zajmując najlepiej wykształcone obszary wrzosowisk
w Polsce pd.-zach.
Pomniki przyrody
7 pojedynczych drzew, 2 skupienia drzew, 4 powierzchniowe pomniki przyrody
5 pojedynczych drzew, 2 skupienia drzew, 1 powierzchniowy pomnik przyrody
6 pojedynczych drzew
2 pojedyncze drzewa
5 pojedynczych drzew, 2 skupienia drzew
3 pojedyncze drzewa, 3 skupienia drzew
1 pojedyncze drzewo, 1 skupienie drzew, 1 głaz narzutowy
14 pojedynczych drzew, 1 skupienie drzew
15 pojedynczych drzew, 2 skupienia drzew

Brody
Jasień
Lipinki Łużyckie
Tuplice
Miasto Żary
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Gozdnica
Wymiarki

Gubin
Brody

Jasień
Lipinki Łużyckie

brak
6 pojedynczych drzew, 3 skupienia drzew
2 pojedynczych drzew, 1 skupienie drzew
3 pojedyncze drzewa
14 pojedynczych drzew, 1 skupienie drzew, 1 głaz narzutowy
26 pojedynczych drzew, 2 skupienia drzew
Użytki ekologiczne
11 użytków ekologicznych („Rosiczka”, „Śródleśne oczka”, „Bagna przy rosochatych
sosnach”, „Ruskie stawy”, „Moczary”, „Żurawie bagna”, „Bagna przy olchach”, „Bagno”, „Wierzby przy Nysie”, „Mokradła”, „Żekeciowa dąbrowa”) łączna powierzchnia
57,01 ha
5 użytków ekologicznych („Bagienko”, „Kanały”, „Rabaty”, „Torfowisko Guzów”,
„Bagna jasieńskie”) łączna powierzchnia 111,32 ha
1 użytek ekologiczny „Nadburzańska łąka” łączna powierzchnia 11,29 ha
2 użytki ekologiczne („Bagna przy rabym kamieniu”, „Nowa woda”) łączna powierzchnia 24,37 ha
4 użytki ekologiczne („Leśne bagno”, „Długosz królewski przy łąkach”, „Długosz
królewski w Drągowinie”, „Długosz królewski przy bagienku”) łączna powierzchnia
2,12 ha
4 użytki ekologiczne („Stary park”, „Stary staw”, „Torfowisko wełnianka” „Katarzyna”)
łączna powierzchnia 13,07 ha
1 użytek ekologiczny „Łąki nad Olszą” powierzchnia 132,49 ha
4 użytki ekologiczne („Łabędź”, „Bobrówka”, „Boberek”, „Kacze Łęgi”), łączna powierzchnia 24,46 ha

Cały obszar ŁZG leży w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej
Górze, a dokładnie w granicach pięciu nadleśnictw:
Nadleśnictwo Wymiarki – (Wymiarki, Iłowa, Gozdnica, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Żary)
Decyzją Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2011 r. uznano za ochronne 9 158,94 ha lasów - lasy
glebochronne, lasy wodochronne, lasy wodochronne w strefie ujęć i źródeł wody, lasy stanowiące
ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej lasy położone odległości do 10 km od granic miast
pow. 50 tys. mieszkańców.
Nadleśnictwo Żagań –(Iłowa, Żagań i Żary) ogólna pow. gruntów będących w zarządzie
Nadleśnictwa Żagań – 19 133,8819 ha lasów będących własnością Skarbu Państwa. Decyzją Ministra
Środowiska z 30 września 2011 powierzchnia lasów ochronnych wynosi 13 393,31 ha.
Nadleśnictwo Lipinki – (Tuplice, Jasień, Trzebiel, Żary, Lipinki Łużyckie). Zarządzeniem
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 października 1995 r. za
ochronne uznano 3 146 ha lasów w obrębie leśnym Żary.
Nadleśnictwo Krzystkowice – (Żary, Lubsko, Jasień) w administracji Nadleśnictwa znajduje się
4314 ha lasów. Zarządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13
września 1996 r. nr 153 powierzchnia lasów ochronnych wynosi 350 ha.
Nadleśnictwo Brzóska (Lubsko)
Nadleśnictwo Gubin (Brody, Gubin)
Nadleśnictwo Lubsko (Brody, Lubsko, Tuplice, Jasień, Trzebiel. Żary, Lipinki Łużyckie)
Ogólna powierzchnia lasów na terenie ŁZG pod koniec 2013 r. wynosiła 96 289,73 ha,
z czego 1 051,20 ha stanowiły lasy prywatne. W tabeli 14 przedstawiono szczegółowe dane na temat
powierzchni lasów i gruntów leśnych wszystkich form własności. Z danych GUS za 2013 r. wynika, że
lesistość kształtowała się na poziomie ok. 47% i była o wiele większa niż średnia wartość wskaźnika
dla kraju (29,1%).
Tabela 4 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie ŁZG w 2013 r.
Powierzchnia gruntów leśnych w ha

Nazwa jednostki
A

B

C

D

E

F

G

Gozdnica

1672,36

1618,86

67,8

1662,86

1662,46

1661,25

9,50

Miasto Żagań

2379,43

2255,38

55,9

2345,33

2243,13

2215,81

34,10
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Iłowa
Wymiarki
Gmina Żagań

10656,81

10225,31

66,8

10603,71

10588,71

10558,54

53,10

4366,25

4229,91

67,0

4346,95

4345,05

4336,38

19,30
153,45

15957,72

15259,35

54,4

15804,27

15792,77

15674,73

Łęknica

890,71

861,43

52,4

890,61

879,61

875,63

0,10

Miasto Żary

696,51

681,06

20,3

679,21

659,71

654,29

17,30

Brody

16103,94

15580,28

64,7

15992,64

15604,94

15551,39

111,30

Jasień

6977,55

6788,75

53,5

6898,15

6878,85

6829,30

79,40

Lipinki Łużyckie

4415,46

4288,36

48,4

4355,16

4351,46

4342,69

60,30

Lubsko

8181,83

7968,36

43,6

8078,33

8047,33

7990,36

103,50

Trzebiel

8905,10

8664,58

52,1

8805,80

8787,80

8754,02

99,30

Tuplice

3712,99

3620,10

55.1

3670,19

3655,19

3641,22

42,80

14571,72

14151,57

48,2

14307,92

14285,92

14223,87

263,80

99,72

96,43

4,7

95,77

92,47

87,96

3,95

Gmina Żary
Gubin

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
A - ogółem; B – lasy ogółem; C – lesistość w %; D – grunty leśne publiczne ogółem; E – grunty leśne
publiczne Skarbu Państwa; F – grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych; G – grunty leśne prywatne.
W związku z tym, że głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie ŁZG jest sosna, największa
skala problemów o znaczeniu gospodarczym ulokowana jest w drzewostanach sosnowych.
Drzewostany sosnowe narażone są szczególnie na czynniki biotyczne, głównie owady i grzyby ale
także na negatywne działanie czynników abiotycznych związanych z temperaturą oraz wiatrami. Dla
poprawy stabilności drzewostanów należy utrzymywać prawidłowy reżim czasowy w pracach
pielęgnacyjnych, by nie dopuścić do nadmiernego przegęszczenia lub silnego przerzedzenia
drzewostanów, szczególnie na terenach narażonych na działanie silnych wiatrów.

2.6.1.
Przez teren powiatu żagańskiego przepływa rzeka Bóbr, która na około 60 kilometrowym
odcinku w granicach powiatu przyjmuje wody dopływów lewostronnych – tj. rzeki Kwisy i rzeki Czernej
Wielkiej (z rzeką Czerną Małą) oraz dopływu prawostronnego – rzeki Szprotawy. W północnej części
powiatu płynie rzeka Brzeźnica, będąca prawostronnym dopływem Bobru. Na obszarze powiatu
żagańskiego rzeki Bóbr i Kwisa administrowane są przez RZGW we Wrocławiu, natomiast pozostałe
cieki znajdują się w administracji Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej
Górze.
Główne cieki powiatu żarskiego to Nysa Łużycka i Lubsza (dopływ Nysy Łużyckiej).
Rzeki płynące przez obszar powiatu żarskiego należą przede wszystkim do zlewni Nysy
Łużyckiej (centralna i zachodnia część powiatu) oraz w bardzo niewielkim stopniu do zlewni Bobru
(wschodnia część).
Rzeka Nysa Łużycka wypływa z południowo-zachodnich stoków Gór Izerskich w rezerwacie
przyrody na terenie Czech. Powstaje z połączonych rzek Nysy Biedrzychowskiej i Nysy Czarnej.
Rzeka ta zbiera wody z obszaru 4297 km2 i odprowadza do Odry w 542,4 km jej lewego brzegu na
terenie województwa lubuskiego. Długość Nysy wynosi 251,6 km.
2.6.2.
Wody podziemne występujące na tym terenie związane są z czwartorzędowymi
i trzeciorzędowymi poziomami wodonośnymi. Wody w utworach czwartorzędowych związane są
z obszarem wysoczyzny morenowej. Poziom wodonośny stanowią utwory piaszczysto-żwirowe, śr.
3
3
Wydajności ujęć: 2-26 m , obszar dolin rzecznych; śr. wydajności ujęć: 18-103 m .
W celu ochrony wód podziemnych przed degradacją zasobową i jakościową oraz dla
tworzenia warunków racjonalnego nimi gospodarowania w II połowie lat 80-tych zespół
hydrogeologów pod kierownictwem prof. A. S. Kleczkowskiego, opracował koncepcję ochrony
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W oparciu o kryterium zasobności, wodonośności i jakości
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wód podziemnych wyznaczono i opublikowano Mapę Obszarów Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony. Wyodrębnione zbiorniki
charakteryzuje:
3
• wydajność typowego otworu studziennego przekraczającą 70 m /h,
2
• przewodność hydrauliczna warstw wodonośnych >10 m /h,
• dobra jakość wód,
3
• możliwość budowy dużego ujęcia wód podziemnych o wydajności co najmniej 10 000 m /d.
Na obszarze całego kraju ustalono 180 takich zbiorników. Na terenie ŁZG znajduje się obszar
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) o nazwie Zbiornik Chocianów – Gozdnica (nr 315)
objęty najwyższą ochroną. Zbiornik ten znajduje się w południowej części powiatu żagańskiego
i żarskiego.
W celu jego ochrony, w strefach zasilania zbiornika oraz w obszarze jego rozprzestrzeniania
należy dążyć do powstrzymania postępującej degradacji środowiska, a także do eliminowania
najbardziej typowych ognisk zanieczyszczeń mogących zagrażać jego wodom.
W granicach ŁZG znajduje się 5 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o numerach:
- w części centralnej - nr 68,
- w części zachodniej – nr 69,
- w części zachodniej – nr 67,
- w części południowej – nr 88, oraz 90.
2.6.3.
Legalna eksploatacja złóż na terenie gmin ŁZG odbywa się na podstawie koncesji, w której
określone są jej warunki, w tym między innymi powierzchnia obszaru i terenu górniczego, metoda
wydobycia, głębokość wyrobiska, sposób rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia.
Zapewnienie właściwej rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych jest konieczne, ze względu
na ochronę walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Przemysł wydobywczy powoduje szereg
oddziaływań, z których najistotniejsze to powstawanie odpadów pogórniczych i przeróbczych,
przekształcenie powierzchni terenu oraz jego odwodnienie.
Udzielenie koncesji na wydobycie kopalin ze złóż następuje na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. W związku z czym każde udokumentowane złoże powinno być
uwzględnione przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to
również sposób ochrony udokumentowanych złóż przed innym zagospodarowaniem terenu,
uniemożliwiającym późniejszą ich eksploatację.
Na terenie ŁZG znajdują się 24 miejsca, w których prowadzona jest eksploatacja kopalin,
w większości wydobywane są kruszywa naturalne, oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej.
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Gleby na terenie ŁZG charakteryzują się dużą różnorodnością, w zależności od położenia
i warunków gruntowo-wodnych. W obniżeniach dolinnych rzek wykształciły się gleby torfowe,
torfowomułowe, murszowo-mineralne i mady. Gleby brunatne wyługowane i bielicowe znajdują się na
terenach wyżej położonych.
Wśród gruntów ornych znaczną część zajmują gleby kompleksu żytniego, zaliczanego do typu
gleb brunatnych i pseudobielicowych. Poszczególne typy gleb na terenie ŁZG to przede wszystkim:
 gleby bielicowe i pseudobielicowe - pokrywają największy obszar. Są one
wykształcone na najmniej zasobnych, luźnych utworach piaszczystych lub
słabogliniastych. Pod względem bonitacyjnym wartość tych gleb mieści się w V i VI
klasie. Dla rolnictwa gleby te nie mają większego znaczenia, pokryte są głównie
lasami.
 gleby brunatne - większe ich skupienie występuje na terenie gminy Żagań. Należą
one do najlepszych gleb województwa, a ich wartość bonitacyjna odpowiada II, III i IV
klasie7.
Wśród gruntów ornych wydzielono 4 kompleksy przydatności rolniczej gruntów ornych:
1. Gleby kompleksu pszennego dobrego obejmują gleby klasy IIIa i IIIb. Na glebach tego
kompleksu udają się wszystkie rośliny uprawne, lecz otrzymanie wysokich plonów
zależne jest m.in. od pogody.
2. Kompleks żytni bardzo dobry - kompleks ten, w zależności od stopnia agrotechniki,
przydatny jest do uprawy niemalże wszystkich roślin, przy gospodarce ekstensywnej
najlepsze plony uzyskuje się z produkcji ziemniaków i żyta.
3. Kompleks żytni dobry obejmuje gleby o wszechstronnej przydatności rolniczej.
4. Kompleks żytni słaby - są to gleby na ogół zawodne w produkcji rolnej, ze względu na
słabo rozwinięty kompleks sorpcyjny i dużą przepuszczalność.

Ocena wód powierzchniowych
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Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód
powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał,
część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej do roku 2015 należy osiągnąć dobry stan
wszystkich wód.
Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód,
na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu
ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony
w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę
potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.
W poniższej tabeli przedstawiono ocenę stanu wód powierzchniowych w latach 2010 – 2012
na terenie 22 jcw położonych w granicach ŁZG.

Nazwa
ocenianej
jcw

Nazwa punktu pomiarowokontrolnego

Klasa elementów
biologicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych

Tabela 5 Ocena stanu jednolitych części na terenie ŁZG w latach 2010 – 2012
STAN/
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

1

Iławka

Iławka (Młynówka,
Szprotawka) - ujście
do Bobru (most na
drodze Szprotawa Żagań)

III

I

II

UMIARKOWANY

2

Kwisa od
Kliczkówki
do Bobru

Kwisa - ujście do
Bobru (m. Trzebów)

II

I

I

DOBRY

3

Czernica

III

I

PPD

UMIARKOWANY

TAK

4

Czerna Mała
do Czernicy

III

I

II

UMIARKOWANY

TAK

5

Złota

II

I

PSD

UMIARKOWANY

TAK

TAK

TAK

Lp

6

7

8

9

Łubianka
Czerna
Wielka od
Ziębiny do
Bobru
Nysa Łużycka od Lubszy do Odry
Lubsza od
Pstrąga do
Nysy Łużyckiej

Czerna (Czernica) ujście do Czernej
Małej (m. Czyżówek)
Czerna Mała - powyżej Czernej (m. Iłowa)
Złota Struga - ujście
do Czernej Wielkiej
(m. Żagań)

STAN
CHEMICZNY

Czy jcw
występuje
na obszarze
chronionym?

TAK

PSD_sr

TAK

Łubianka - m. Żaganiec

II

I

I

DOBRY I
POWYŻEJ
DOBREGO

Czerna Wielka - ujście
do Bobru (m. Żagań)

III

I

II

UMIARKOWANY

Nysa Łużycka - poniżej Gubina

II

I

II

UMIARKOWANY

DOBRY

TAK

Lubsza - ujście do
Nysy Łużyckiej (m.
Gubin)

II

I

II

DOBRY

PSD_sr

TAK

10

Kanał Pomorski

Kanał Pomorski ujście do Odry (m.
Brody)

III

I

II

UMIARKOWANY

TAK

11

Nysa Łużycka od Żareckiego
Potoku do
Żółtej Wody

Nysa Łużycka - m.
Sobolice

III

I

II

UMIARKOWANY

TAK
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12

13

Nysa Łuzycka od Skrody do Chwaliszówki
Nysa Łużycka od Chwaliszówki do
Lubszy

14

Żółta Woda

15

Skroda

16

Trzebna

17

18

Lubsza od
źródła do
Uklejnej
Lubsza od
Uklejnej do
Pstrąga

19

Tymnica

20

Pstrąg

21

Chwaliszówka

22

Kanał Młyński

Nysa Łużycka - powyżej m. Żarki Wielkie

II

I

II

DOBRY

PSD_sr

TAK

Nysa Łużycka - powyżej Gubina

II

I

II

DOBRY

DOBRY

TAK

II

I

II

DOBRY

TAK

I

I

II

DOBRY

TAK

III

I

PPD

UMIARKOWANY

TAK

II

I

II

DOBRY

TAK

III

I

II

UMIARKOWANY

TAK

II

I

II

DOBRY

TAK

II

I

II

DOBRY

TAK

I

II

I

PPD

Żółta Woda - m. Sanice
Skroda - ujście do
Nysy Łużyckiej (na
południe od m. Przewoźniki)
Trzebna (Lanka) ujście do Nysy Łużyckiej (m. Siedlec)
Lubsza - poniżej ujścia Uklejnej (m.
Świbna)
Lubsza - poniżej Lubska (m. Mierków)
Tymnica - ujście do
Lubszy (pierwszy
most na drodze Lubsko-Brody)
Pstrąg - ujście do
Lubszy (drugi most na
drodze Lubsko-Brody)
Chwaliszówka - ujście
do Nysy Łużyckiej (m.
Żarki Wielkie)
Kanał Młyński (Ług) m. Lubsko

II

TAK
UMIARKOWANY

TAK

Źródło: WIOŚ Zielona Góra
Na obszarze województwa lubuskiego w latach 2010-2012, w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, przebadano i oceniono ogółem 56 jezior, w tym dwa na terenie ŁZG – Borak
i Brody.
Częstotliwość badań wynosiła 4 razy w ciągu roku. Jezioro Borak reprezentuje typ abiotyczny
3a, co oznacza, że jest to jezioro o wysokiej zawartości wapnia, dużym wpływie zlewni, stratyfikowane.
Natomiast jezioro Brody reprezentuje typ abiotyczny 3b, jest to jezioro wysokiej zawartości wapnia,
dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane. W poniższej tabeli przestawiono wyniki badań w obu
jeziorach przeprowadzone w 2010 r. Niestety w obu przypadkach stan wód został oceniony jako zły.
O takiej ocenie zadecydowały przekroczenia wskaźników biologicznych - chlorofilu „a” oraz makrofitów
(ESMI).
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Wody przeznaczone do spożycia
W 2013 r. nadzorem sanitarnym objęto wodociągi zbiorowego zaopatrzenia, które oparte są
na ujęciach wody podziemnej, czerpanej ze studni głębinowych. Jakość wody pod względem
bakteriologicznym spełniała wymagania określone obowiązującymi przepisami.
W ciągu roku z nadzorowanych urządzeń pobierano próbki wody do badań laboratoryjnych
w ramach prowadzonego przez państwową inspekcję sanitarną monitoringu jakości wody.
Wodociągi posiadały zróżnicowaną dobową produkcję wody.
Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni w Żaganiu, Żarach i Krośnie Odrzańskim na
bieżąco wydawali oceny jakości wody pochodzącej z nadzorowanych urządzeń i informowali
administratorów oraz jednostki samorządowe o jej jakości. Stwierdzone w wyniku prowadzonych
analiz badań laboratoryjnych w 2013 r. przekroczenia parametrów jakości wody (żelazo, mangan,
mętność, zapach, jon amonowy oraz nieakceptowana barwa), stanowiły główny powód
kwestionowania wody do spożycia przez ludzi.
Na terenie powiatów żagańskiego i żarskiego przeprowadzono łącznie 210 kontroli w 2013 r.
W jednym wodociągu publicznym wystąpiło jednorazowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne
wody stwierdzone w badaniach laboratoryjnych, w zakresie kontroli wewnętrznej prowadzonej
przez właściciela wodociągu w Borowem tj. gmina Wymiarki. W celu ochrony zdrowia
użytkowników została wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żaganiu decyzja administracyjna, nakazująca doprowadzenie jakości wody do wymagań
zgodnych z obowiązującymi przepisami. Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.
W wyniku podjętych działań przez właściciela wodociągu, uzyskano poprawę jakości wody.
Wody przeznaczone do kąpieli
W sezonie letnim 2013 roku Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa
lubuskiego nadzorowali 5 kąpielisk i 62 miejsca wykorzystywane do kąpieli – wydali 135 bieżących
ocen jakości wody. W trakcie sezonu nie wydano orzeczenia o nieprzydatności wody do kąpieli.
W sezonie kąpielowym 2013 r. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni przeprowadzili 68
kontroli kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Pobrano do badań laboratoryjnych 215
próbek wody, w tym 13 w ramach kontroli urzędowej i 202 w ramach kontroli wewnętrznej,
prowadzonej przez organizatorów. Zalecenia pokontrolne dotyczyły uzupełnienia ubytków
w pomoście (brak desek), usuwania na bieżąco roślinności wodnej, dostarczenia dokumentacji
związanej z czyszczeniem dna miejsca wykorzystywanego do kąpieli (w 2013 r. wydano 6 takich
zaleceń). W 2013 r. wniesiono 1 interwencję w związku ze stanem sanitarnym toalet
ogólnodostępnych przy kąpielisku – interwencja niezasadna.
Bieżący stan sanitarny skontrolowanych plaż przy kąpieliskach i miejscach
wykorzystywanych do kąpieli nie budził większych zastrzeżeń, ale infrastruktura plaż była znacznie
zróżnicowana.
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Tabela 6 Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego prowadzonych przez WIOŚ w 2013 r. w na
drodze wojewódzkiej nr 295

Jednym ze źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie ŁZG są stacje bazowe
telefonii komórkowej stanowiące własność czterech operatorów krajowych. Wykaz stacji i informacje
na temat ich lokalizacji przedstawiono poniżej:
 M. Gozdnica - 3 stacje bazowe telefonii komórkowej znajdują się na kominie należącym do
Gozdnickich Zakładów Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.,
 M. Żagań – 1 szt. ul. Konopnickiej 18a - komin ciepłowni, 1 szt. - ul. Kożuchowska 26, 1 szt. ul. Fabryczna 4-6- komin, 1 szt. - ul. Przyjaciół Żołnierza 64, 1 szt. -ul. Tartakowa, 1 szt. - ul.
Dworcowa 33, 1 szt. - ul. Spółdzielcza 2, 1 szt. - ul. Szprotawska 43B - komin przy wylocie
z miasta na Szprotawę, 1 szt. - ul. Konopnickiej 18A - komin ciepłowni,
 Gm. Iłowa - 1 szt. - Iłowa, 1 szt. - Czyżówek, 1 szt. – Kowalice,
 Gm. Wymiarki – nadajniki telefonii komórkowej znajdują się w miejscowościach: Lutynka – 1
szt., Witoszyn – szt. 2,
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Gm. Żagań – 1 szt. - Tomaszowo, 1 szt. - Jelenin, 1 – szt. Miodnica,
Gm. Łęknica – 2 szt. – Łęknica,
M. Żary – 1 szt. – ul. Zielonogórska, 1 szt. – ul. Wapienna, 1 szt. – ul. Szpitalna, 2 szt. – ul.
Domańskiego 2, 1 szt. – ul. 11 listopada 30, kościół, 1 szt. – pl. Kard. St. Wyszyńskiego 4,
kościół, 1 szt. – ul. Moniuszki 33, 1 szt. – ul. Strzelców 7, 1 szt. – ul. Katowicka, 1 szt. – ul.
Katowicka/ XXX – Lecia, 1 szt. – ul. Okrzei 88, kościół, 1 szt. – ul. Okrzei 104, 2 szt. – Kunice
Żarskie, ul. Westerplatte 10, 1 szt. – ul. Szklarska 27,
Gm. Brody – 2 szt. – Zasieki, 1 szt. – Brody, 1 szt. – Jeziory Wysokie,
Gm. Jasień – 1 szt. – Jurzyn, 1 szt. – Lisia Góra, 1 szt. – Jasień, 2 szt. – Zabłocie,
Gm. Lipinki Łużyckie – 2 szt. – Lipinki Łużyckie, 1 szt. – Cisowa,
Gm. Lubsko – 6 szt. – Lubsko,
Gm. Trzebiel – 2 szt. – Żarki Wielkie, 2 szt. – Kałki, 1 szt. – Trzebiel, 2 szt. – Olszyna,
Gm. Tuplice – 1 szt. – Tuplice, 1 szt. – Grabów,
Gm. Żary – 1 szt. – Drożków, 1 szt. – Bieniów, 2 szt. – Olbrachtów, 1 szt. – Rusocice, 1 szt. –
2
Lutynka,
M. Gubin – 4 szt. – ul. Wołyńska Dz. nr 99, 4 szt. – ul. Królewska 1, 1 szt. – ul. Tobruk 12, 1
szt. – ul. Koszarowa 1, 1 szt. – ul. Budziszyńska 4, Dz. Nr 259/21, 1 szt. – ul. Piwna 1, Dz. Nr
264/5, 1 szt. – na Wzgórzach Gubińskich.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, prowadzi badania poziomu
pól elektromagnetycznych w środowisku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Badania te realizowane są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12
listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. nr 221, poz. 1645). W 2013 r. przeprowadzono
pomiary promieniowania elektromagnetycznego na terenie ŁZG w miejscowościach Gozdnica,
Jasień, Łęknica, Iłowa i Jelenin. Wyniki pomiarów w każdym punkcie wyniosły 0,29 V/m, na ich
podstawie stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych.
W innych punktach na terenie ŁZG nie prowadzono badań. Jednak mając na uwadze, że we
wszystkich latach, w których prowadzono pomiary na terenie województwa lubuskiego, w żadnym
z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla
zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz), należy stwierdzić, że również na terenie ŁZG nie
został on przekroczony.

Czynniki negatywne:
dla obszarów NATURA 2000 zagrożenie stanowią:
 wnikanie gatunków obcych z otaczających pól oraz użytkowanie rębne starych
drzewostanów,
 Przekształcenia antropogeniczne cieków - powoduje zanik naturalnych biocenoz dolin
cieków oraz częściowy zanik naturalnej ichtiofauny.
 Spływ ścieków z pobliskich ośrodków miejskich i wiejskich - powoduje obniżenie
jakości wód Bobru i zagrożenie dla występujących w nim ryb - Zapora w Krzywańcu
i stopień wodny w Dychowie - powodują utrudnienie w migracji ryb.
 Duże okresowe wahania poziomu wody w Bobrze związane z eksploatacją hydroelektrowni oraz płukanie namułów z cofek jazów - mogą prowadzić do śnięć ryb.
 Susza hydrologiczna (niskie stany wód w Bobrze i mniejszych ciekach) - powoduje
częściowy zanik naturalnej ichtiofauny.
 Intensyfikacja uprawy łąk i ich przekształcanie na pola uprawne - powoduje zanik łąk
niżowych użytkowanych ekstensywnie.
 intensyfikacja gospodarki stawowej, zmniejszenie ilości wody w stawach,

2
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wyrąb starodrzewu i drzew dziuplastych, usuwanie martwego drewna z lasu,
stosowanie zrębów zupełnych,
 penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe oraz zabijanie ptaków
nierozpoznanych może również prowadzić do niekorzystnych zmian w chronionych
populacjach ptaków,
 zalesianie łąk, pastwisk, torfowisk oraz bagien,
 budowa autostrady A 18,
 brak opracowanych Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000,
 brak odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego
zapobiegających konfliktom na obszarach chronionych, co przyczynia się do
powstawania konfliktów na styku ochrona przyrody a rozwój inwestycji,
 niekorzystna struktura lasów - największą powierzchnię zajmują monokulturowe bory
sosnowe, co zwiększa ryzyko narażenia na wpływy zewnętrzne (zwiększone
zagrożenie pożarowe i wysoka podatność na gradację szkodników leśnych),
 szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną (głównie przez sarny i jelenie) w postaci
zgryzania upraw,
 wykorzystywania lasów do celów rekreacyjnych, zwłaszcza przez nieumiejętne zachowanie ludzi wiążące się z porzucaniem śmieci, rozniecaniem ognia, niszczeniem
drzewostanów i płoszeniem zwierzyny,
Działania ukierunkowane na poprawę stanu przyrody:
 dbałość o stan zdrowotny drzewostanów, stosowanie zabiegów odnowieniowych
i pielęgnacyjnych,
 realizacja założeń „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości”
 ograniczanie zagrożeń abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych lasów,
 ochrona przeciwpożarowa lasów,
 opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000.







Działania ukierunkowane na poprawę stanu jakości gleb:
 prowadzenie rekultywacji terenów zdegradowanych lub zdewastowanych;
 ochrona gruntów rolnych (ochrona gleb);
 prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie
Dobrej Praktyki Rolniczej.
5.3.

Wody podziemne i powierzchniowe

Główne problemy w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych na terenie ŁZG to:
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niski poziom skanalizowania jednostek wchodzących w skład ŁZG (Gmina Żary
i Żagań, Wymiarki, Brody, Lipinki Łużyckie, Trzebiel) która powinna być zrealizowana
do roku 2015, w celu pełnej realizacji zadań wynikających z KPOŚK,
punktowe (zrzuty ścieków, nieszczelne zbiorniki na nieczystości płynne) i obszarowe
źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych stanowiące głównie
zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów
rolnych;
odprowadzanie do wód i do ziemi nieoczyszczonych ścieków komunalnych w ilościach
zagrażających jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ze względu na brak
infrastruktury kanalizacyjnej;
za względu na wody podziemne – niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich
i rekreacyjnych, zanieczyszczenia za źródeł rolniczych, nadmierne rozdysponowanie
zasobów;
niewłaściwe postępowanie ze substancjami ropopochodnymi (zwłaszcza na terenach
wiejskich, niewłaściwe magazynowanie oleju napędowego);
brak ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków –
brak kontroli nad wywozem nieczystości ciekłych;
zły stan techniczny urządzeń wodociągowych, który może mieć wpływ na jakość dostarczanej mieszkańcom wody.

Działania na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych:
 Wyznaczone do realizacji zadania inwestycyjne w zakresie uporządkowania gospodarki
ściekowej, które przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych. Podjęte
działania będą miały też wpływ na zmniejszenie w dużym stopniu zanieczyszczenia
wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej przyczynią się do poprawy ich
jakości, co ma ogromne znaczenie przy wykorzystaniu wód podziemnych do
zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
 Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych.




Działania zmierzające do zmniejszenia skutków susz i ochrona przed powodzią:

uwzględnienie zagrożenia suszą i powodzią w planach reagowania kryzysowego opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji;

podejmowanie przedsięwzięć z zakresu modernizacji i odbudowy systemów melioracji
wodnych podstawowych i szczegółowych;

realizacja programu małej retencji;

stosowanie odpowiednich zabiegów rolniczych ograniczających skutki suszy (KDPR).
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Działania, które ukierunkowane są na poprawę stanu jakości powietrza atmosferycznego:
 poprawa infrastruktury transportowej powoduje poprawę płynności ruchu,
przyspieszenie przejazdów, co wiąże się także ze redukcją emisji spalin
i oszczędnością w zużyciu paliw. Określenie stopnia redukcji zanieczyszczeń do
powietrza uzależnione będzie od wielu czynników, m.in.: natężenia ruchu, stanu
pojazdów, wprowadzonego systemu zarządzania ruchem (synchronizacja świateł),
itp.
 modernizacja systemu energetycznego,
 eliminacja niskich źródeł emisji oraz zmniejszenie emisji pyłu ze środków transportu
leżąca w kompetencji władz samorządowych,
W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzącej z ogrzewania budynków zalecana
jest:
 Termomodernizacja budynków poprzez, którą rozumiemy nie tylko bezpośrednie
docieplenie budynków, ale także modernizację systemów ogrzewania zarówno
u odbiorców indywidualnych, jak i w zbiorczych źródłach ogrzewania – kotłowniach,
 Wymiana źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia
o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym zastosowanie
odnawialnych źródeł energii.

Hałas drogowy można zmniejszyć poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego
drogi oraz także poprzez:
 ograniczenie prędkości na określonych odcinkach dróg,
 poprawę płynności ruchu,
 ograniczenie możliwości wjazdu pojazdów ciężkich,
 budowę obwodnic miast,
 budowa ekranów akustycznych,
 zastosowanie specjalnej „cichej nawierzchni” wygł uszającą przejazd samochodów,
 prowadzenie nasadzeń roślinności ochronnej wzdłuż tras komunikacyjnych.
W zakresie ograniczenia hałasu podstawowe cele to:
 zmniejszenie narażenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom
hałasu, zwłaszcza emitowanego przez środki transportu,
 utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest
korzystna,
 utrzymanie standardów emisji hałasu,
 zintegrowanie działań w zakresie ochrony przed hałasem z planami
zagospodarowania przestrzennego (mapowanie cyfrowe, strefy ograniczonego
użytkowania, lokalizacja obiektów, przebieg szlaków transportu drogowego).

Mimo wieloletnich badań w celu ustalenia czy długotrwała, chroniczna ekspozycja na pola
o natężeniach nie wywołujących istotnych zmian krótkoterminowych może wpływać na stan zdrowia
ludzi, wciąż brak ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie. W związku z tym konieczne jest
przeprowadzanie okresowej kontroli warunków ekspozycji oraz jej ograniczenie.
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Działania, które ukierunkowane są na zmniejszenie skutków oddziaływania pól
elektromagnetycznych:
 monitoring środowiska pod kątem przekroczenia poziomów dopuszczalnych pól
elektromagnetycznych,
 ujęcie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów
dotyczących umiejscawiania źródeł promieniowania elektromagnetycznego w taki
sposób aby nie stwarzały zagrożenia dla środowiska i mieszkańców,
 wprowadzenia zakazu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie oddziaływania
linii elektroenergetycznych.
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Powierzchnia
ziemi i kopaliny

Nadzór nad prowadzeniem eksploatacji złóż
Rekultywacja terenów
po eksploatacji wydobywczej
Wprowadzenie do planów zagospodarowania
przestrzennego odpowiednich zapisów chroniących obszary występowania kopalin przed
zagospodarowaniem
uniemożliwiającym eksploatację kopalin
Uwzględnienie w zapisach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego ochrony
naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi
Likwidacja „dzikich wysypisk śmieci”
Badanie jakości gleb na

Samorządy
powiatów
Podmioty
eksploatujące
złoża

Samorządy
gmin

Samorządy
gmin
Samorządy
gmin
OSChR, rol-
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terenach użytkowanych
rolniczo
Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie zgodnie z zasadami określonymi w
Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w
obrębach: Górzyn, Raszyn i Osiek
Budowa systemu informacji przestrzennej
(GIS) w Gminie Lubsko
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Modernizacja lokalnych
kotłowni

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Lubsko
Budowa autostrady A-18
Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)
Przebudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi
woj. nr 286 i 138 oraz
przebudowa ul. Chopina
na odc. od skrzyżowania
z ul. Nową do granicy
Państwa w ciągu drogi

nicy

ODR, rolnicy

Gmina Lubsko

Gmina Lubsko
Zarządzający
nieruchomościami,
przedsiębiorstwa energetyczne
Gmina Lubsko
GDDKiA w
Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze
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woj. nr 138 w m. Gubin
Wzmocnienie drogi woj.
nr 286 na odc. Gubin Biecz
Rozbudowa drogi woj. nr
287 na odc. od km
46+520 (od przejazdu
kolejowego relacji Nowogród Bobrzański Żary) od km 47+200
(skrzyżowanie z drogą
krajową nr 12) w miejscowości Grabik
Wzmocnienie drogi woj.
nr 287 na odc. Żary Lubsko
Budowa wiaduktu kolejowego związanego z I
Etapem obwodnicy Lubska
Wzmocnienie drogi woj.
nr 289 na odc. LubskoBrody
Przebudowa drogi woj.
nr 294 w m. Trzebiel
Przebudowa drogi woj.
nr 294 na odc. Trzebiel Jasień (3+300-22+592)
Przebudowa drogi woj.
nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański Żagań od km 16+936,70
do km 20+850
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m.
Miodnica od km
10+011,00 do km
14+200,00

ZDW w Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze
ZDW w Zielonej Górze
ZDW w Zielonej Górze
ZDW w Zielonej Górze
ZDW w Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m.
Gorzupia Dolna od km
7+810,00 do km
8+389,00
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m.
Żagań
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji
Iłowa - Ruszów od km
42+000,00 do km
46+159,00
Przebudowa drogi woj.
nr 296 na odc. Stypułów
- Żagań (10+50025+000)
Przebudowa drogi woj.
nr 300 na odc. Iłowa Gozdnica
Przebudowa drogi woj.
nr 350 na odc. Przewóz
-Gozdnica
Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr
289 i 287 - Etap II
Budowa obwodnicy Iłowej w ciągu drogi woj. nr
296 - dojazd w kierunku
węzła na autostradzie A18
Budowa obwodnicy Żagania w ciągu drogi woj.
nr 296 - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-18 oraz A-4

ZDW w Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze
ZDW w Zielonej Górze
ZDW w Zielonej Górze
ZDW w Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze

ZDW w Zielonej Górze
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Monitoring jakości powietrza
Kontrola przedsiębiorstw
w zakresie emisji pyłów
i gazów do powietrza
Realizacja zadań wskazanych w programach
ochrony powietrza
(POP)
Gospodarka
wodna

Kontynuacja rozwoju
sieci kanalizacyjnej i
przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci wodociągowej
Remonty następujących
odcinków sieci wodociągowej:
Gubin, ul. Cmentarna –
700m,
Gubin, ul. Podgórna –
230 m,
Gubin, ul. Słowackiego –
210 m
Remonty następujących
odcinków sieci kanalizacyjnej:
Gubin, ul. Budziszyńska
– 114m,
Gubin, ul. Lubelska –
Kujawska – 214 m
Budowa kanalizacji
ogólnospławnej w odcinkach ulic:
ul. Kresowej w Gubinie
ul. Sobieskiego w Gubi-

WIOŚ w Zielonej Górze
WIOŚ w Zielonej Górze
Samorządy
powiatu, Samorządy
Gmin, przedsiębiorstwa
energetyczne
Samorządy
gmin

Miasto Gubin

Miasto Gubin

Miasto Gubin
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nie, wraz z przyłączami
ul. Wodnej w Gubinie
Dokończenie budowy
kanalizacji sanitarnej w
mieście Jasień
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i
gminy Lubsko- uporządkowanie gospodarki
ściekowej na obszarze
gminy Lubsko w obrębie
aglomeracji Lubsko
Budowa, rozbudowa i
modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacji zgodnie z Krajowym Programem
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych oraz Programem wyposażenia w
oczyszczalnie ścieków
aglomeracji <2000 RLM

Gmina Jasień

Gmina Lubsko

Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu,
przedsiębiorstwa wod. –
kan.

Budowa i modernizacja
systemów poboru i
uzdatniania wody

Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu,
przedsiębiorstwa wod. –
kan.

Kontrola podmiotów
gospodarczych posiadających pozwolenia wodno-prawne pod kątem
przestrzegania norm i
wytycznych zapisanych
w tych decyzjach

WIOŚ w Zielonej Górze,
Samorządy
powiatu
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Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej m. Chełmica,
Jagłowice
Prowadzenie ewidencji
zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków
Kontrola zawartych
umów na odbiór zanieczyszczeń ze zbiorników
bezodpływowych
Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych
Pogłębienie i wyprofilowanie skarp rowu melioracyjnego na odcinku
od ul. Chodkiewicza
wzdłuż Rodzinnych
Ogrodów Działkowych
,,Zorza” w Gubinie
Umocnienie wałów przeciwpowodziowych
wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej
w Gubinie
Bieżące wykaszanie
rowów
Rozbudowa zbiornika
Białków- mała retencja
Bieżąca konserwacja
urządzeń melioracyjnych
Odnawialne
źródła energii

Budowa instalacji solarnych

Urząd Gminy
Tuplice
Samorządy
gmin
Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu
WIOŚ w Zielonej Górze,
PIG

Miasto Gubin

Miasto Gubin
Samorządy
gmin
Gmina Lubsko
Gminne
Spółki Wodne, Samorządy Gmin
Właściciele
nieruchomości
51

Prognoza oddziaływania na środowisko
Program Ochrony Środowiska dla Łużyckiego Związku Gmin
na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021

Termomodernizacja
budynków

Ochrona przyrody i krajobrazu

Przebudowa Przedszkola Nr 1 i Przedszkola nr
2 w Lubsku – oszczędność zasobów energii
Przebudowa Przedszkola Nr 3- opracowanie
koncepcji oraz dokumentacji projektowokosztorysowej oraz pełnienie nadzoru
Promowanie wśród
mieszkańców pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych
Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów
chronionych oraz zasad
ochrony przyrody i krajobrazu

Nasadzenia drzew
wzdłuż tras komunikacyjnych

Prowadzenie prac zadrzewieniowych i zalesieniowych na gruntach
o niskiej przydatności

Samorządy
powiatu,
Samorządy
Gmin, właściciele nieruchomości
Gmina Lubsko

Gmina Lubsko
Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu
Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu
Samorządy
powiatu,
ZDW,
GDDKiA,
Oddział w
Zielonej Górze
Właściciele
nieruchomości, Samorządy Gmin,
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rolniczej z preferencją
tworzenia przeciwerozyjnych pasów ochronnych z maksymalnie
możliwym udziałem
drzewostanu miododajnego
Rozwój turystyki aktywnej poprzez budowę
ścieżek pieszo - rowerowych

Gospodarka
odpadami

Pielęgnacja i bieżące
utrzymanie zieleni, oraz
odbudowa i utrzymanie
parków wiejskich
Dążenie do przebudowy
monokultur leśnych w
drzewostany wielogatunkowe, ograniczanie
zrębów zupełnych, zalesianie nieużytków
Aktualizacja planów
urządzenia lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa
Promocja walorów przyrodniczych i edukacja
ekologiczna
Budowa ZZO w Marszowie
Wykonywanie rocznych
sprawozdań z realizacji
zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Wdrożenie systemu
selektywnego zbierania

Samorządy
Powiatu,
Nadleśnictwa

Samorządy
gmin, samorządy powiatu, Nadleśnictwa
Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu
Nadleśnictwa
Samorządy
powiatu
Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu
Nadleśnictwa
ŁZG, ZZO
Marszów
Samorządy
gmin
samorządy
gmin
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odpadów ulegających
biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych,
niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych opon
Zapewnienie budowy,
utrzymania i eksploatacji
wspólnie z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych
Prowadzenie akcji ekologicznych dotyczących
prawidłowego postępowania z odpadami
Usuwanie odpadów z
miejsc na ten cel nieprzeznaczonych tzw.
„dzikich wysypisk” odpadów
Bezpieczne usuwanie
wyrobów zawierających
azbest z obiektów budowlanych na terenie
ŁZG
Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz
opracowanie programów
oczyszczania gminy z
azbestu (w przypadku
jednostek, które do tej
pory nie wywiązały się z
tego obowiązku)
Zamknięcie i rekultywa-

ŁZG, samorządy gmin,
samorządy
powiatu
ŁZG, samorządy gmin,
samorządy
powiatu
ŁZG, samorządy gmin,
samorządy
powiatu
Samorządy
powiatu, samorządy
gmin

Samorządy
gmin

Zarządzający
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Ochrona przed
hałasem
Ochrona przed
polami elektromagnetycznymi

cja składowisk nie spełniających wymogów
ochrony środowiska w
m. Czyżówek, Chełmica,
Lubsko, przy. Ul. Złotej 1
Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem (rozgraniczenie
terenów o zróżnicowanej
funkcji)
Stworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego (ekrany akustyczne, pasy zieleni)
Bieżąca kontrola zakładów pracy w zakresie
emisji hałasu
Prowadzenie pomiarów
natężenia hałasu i pomiarów ruchu w ramach
Generalnego Pomiaru
Ruchu w 2015 r.
Państwowy monitoring
PEM w środowisku na
terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową oraz
miejsc dostępnych dla
ludzi
Wprowadzanie zapisów
do miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego w za-

składowiskami

Samorządy
gmin

GDDKiA,
Oddział w
Zielonej Górze
WIOŚ w Zielonej Górze
WIOŚ, Zarządcy dróg

WIOŚ w Zielonej Górze

Samorządy
gmin
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kresie możliwości lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne
Przeciwdziałanie poważnym
awariom
przemysłowym

Edukacja społeczeństwa
w zakresie właściwych
zachowań w sytuacji
wystąpienia zagrożenia

Kontrola przewozów
substancji niebezpiecznych. Kontrola stanu
technicznego pojazdów
Stały monitoring i nadzór
zakładów mogących
stwarzać zagrożenie
(zakłady produkcyjne,
stacje benzynowe)
Podejmowanie działań
na rzecz przyjmowania
skutecznych rozwiązań
organizacyjno -, techniczno – budowlanych
służących poprawie
bezpieczeństwa pożarowego i miejscowego
Optymalizacja prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych
pod kątem zwiększania
skuteczności rozpoznawania, analizowania,
oceny i monitoringu za-

Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu,
Stowarzyszenia i organizacje
proekologiczne, Prasa
lokalna
Policja, Inspekcja
Transportu
Drogowego
WIOŚ w Zielonej Górze

KP PSP,
Samorządy
powiatu

KP PSP,
Samorządy
powiatu
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grożeń
Edukacja ekologiczna

Informowanie mieszkańców przez portale internetowe samorządów o
stanie środowiska oraz
działaniach podejmowanych na rzecz jego
ochrony

Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu,
Stowarzyszenia i organizacje
proekologiczne,
Nadleśnictwa

Prowadzenie stałych
akcji informacyjnoedukacyjnych, w tym:
druk ulotek informacyjnych, wspierania działalności lokalnych stowarzyszeń i organizacji
proekologicznych, prowadzenie bezpłatnych
szkoleń/warsztatów w
zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa
lokalnego

Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu,
Stowarzyszenia i organizacje
proekologiczne,
Nadleśnictwa

Organizowanie imprez
pobudzających aktywność dzieci i młodzieży
w dziedzinie ochrony
przyrody i środowiska
naturalnego (np. "Dni
Ziemi" i "Sprzątanie
Świata")
Wspieranie działań wybranych placówek
oświaty, przejmujących
rolę lokalnych centrów

Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu,
Stowarzyszenia i organizacje
proekologiczne,
Nadleśnictwa
Samorządy
gmin,
Samorządy
powiatu,
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edukacji

Stowarzyszenia i organizacje
proekologiczne,
Nadleśnictwa
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Modernizacje, przebudowy i budowy dróg niosą ze sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak
i społeczne odnoszone przez mieszkańców i użytkowników drogi, które mogą obejmować:
zmniejszenie strat czasu i redukcję czasu podróży, poprawę bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie
przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących odcinków dróg i skrzyżowań,
zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania drogi, możliwość skoncentrowania ruchu ciężkich
pojazdów na drogach przebiegających przez mniej wrażliwe otoczenie, pobudzenie aktywności
gospodarczej osiedli i miejscowości usytuowanych wzdłuż drogi. Na terenie powiatu planowane są
inwestycje typu: budowa autostrady A-18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej),
wzmocnienie i rozbudowy odcinków dróg wojewódzkich, oraz budowy obwodnic dla miast Iłowa,
Lubsko i Żagań.
Trasa wybudowanej i zmodernizowanej drogi krajowej 18 do wymogów autostrady A18
wpisana jest w środowisko. W chwili obecnej zaawansowanie prac polegających na dostosowaniu
istniejącej drogi krajowej do parametrów autostrady wynosi około 75%. Przy tak wysokim stopniu
zawansowania poszukiwanie nowego wariantu lokalizacyjnego nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Natomiast pozostawienie drogi w stanie istniejącym stwarza zagrożenie dla środowiska
przyrodniczego, jak również dla warunków życia i zdrowia ludzi. Brak jest m.in. ekranu akustycznego,
nieuporządkowany jest system odwadniająco oczyszczający wody opadowe z jezdni południowej,
ponadto przy braku dostatecznej ilości przejść dla zwierząt droga została całkowicie wygrodzona, co
ma ogromny wpływ na brak drożności korytarzy migracji zwierząt na omawianym terenie. Z uwagi na
istniejący od lat czterdziestych ubiegłego wieku korytarz drogi krajowej oraz to, iż trasa przebiega w
ponad 80% przez tereny leśne (w tym Bory Dolnośląskie, które należą do obszarów szczególnej
ochrony), każda zmiana przebiegu trasy wiązałaby się z efektem utraty i zmiany powierzchni obszaru
Natura 2000 PLB020005 „Bory Dolnośląskie", prowadząc do jego intensywniejszego podziału (tj.
fragmentacji) niszcząc jego wewnętrzną spójność, a także prowadząc do osłabienia lub zaburzenia
ekologicznych funkcji obszaru, rozważanie wariantów uwzględniających zmianę przebiegu trasy nie
znajduje uzasadnienia technicznego, ekonomicznego i środowiskowego. Dlatego obecny przebieg
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autostrady wykorzystuje istniejący korytarz, a jezdnię północną dobudowano do istniejącej jezdni drogi
krajowej nr 18. Ponadto wielkość obszaru leśnego, jaki zajmowany jest przez Bory Dolnośląskie (ok.
172 093, 3 ha) uniemożliwia poprowadzenie racjonalnych wariantów przebiegu trasy poza obszarem
włączonym do sieci obszarów Natura 2000.
Dla wszystkich przedsięwzięć związanych z budową i przebudową dróg zidentyfikowano
znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z zaburzeniem stosunków wodnych
(melioracja, budowa systemów odwadniających), przekształceniami powierzchni ziemi, degradacją
krajobrazu, hałasem. Emisja substancji z silników pojazdów jest znaczna i oddziałuje na stan czystości
powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, jednak ich wpływ maleje wraz z odległością.
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpić zmiany w ekosystemach, co jest
spowodowane zanieczyszczaniem gleb i wód, gdzie głównym źródłem zanieczyszczeń są spływy
z drogi substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, wycieki z pojazdów, a także
wytwarzane odpady (remonty dróg, ale też ich eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady
z koszy przy miejscach postojowych, także „dzikie śmietniki” oraz odpady powstałe w wyniku zdarzeń
losowych, w tym wypadków i kolizji drogowych).
Wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu, zwłaszcza na obszarach zwartej
zabudowy, a także wyprowadzające ruch tranzytowy z centrów miast przyczyniają się do istotnego
zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Korzystne jest to także dla budynków,
ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie.
Realizowanie inwestycji drogowych związane jest również z prowadzeniem nasadzeń zieleni
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oraz wprowadzaniem ekranów akustycznych, które mają za zadanie
wyciszać hałas drogowy, ponadto modernizowane drogi wyposażane są w instalacje odwadniające,
wody opadowe odprowadzane są zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Na każdym etapie realizacji inwestycji drogowych, podjęte będą stosowne działania w celu
minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Realizacja tych zadań przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz w miejscowościach w obrębie których zostaną
zmodernizowane odcinki dróg. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli ograniczyć wpływ tych
inwestycji na lokalne środowisko, a także w założeniu poprawi komfort akustyczny i płynność ruchu
kołowego.
Zaplanowane zadania realizacyjne w zakresie racjonalnego kształtowania struktury sieci
drogowej, zakładając uwzględnienie najwyższych standardów ochrony środowiska, nie powinny
wpłynąć znacząco na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000. Zadania,
o których mowa, w większości przypadków dotyczą bowiem modernizacji istniejących odcinków dróg.
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Istotna dla powiatu terenu ŁZG jest ochrona przed powodzią

Przedsięwzięciem minimalizującym skutki powodzi jest planowana rozbudowa zbiornika
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retencyjnego Białków na terenie gminy Lubsko. Retencja wody w przyrodzie jest zazwyczaj
zjawiskiem korzystnym i do jej pozytywnych skutków można zaliczyć:
 zwiększenie wilgotności w strefie powierzchni terenu, a w szczególności w glebie, co ma podstawowe znaczenie dla rozwoju biosfery,
 wzrost wilgotności powietrza w przypowierzchniowej warstwie atmosfery, co przekłada się na
łagodniejszy klimat,
 wzrost zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
 wyrównanie (złagodzenie) zmienności przepływów w ciekach, a w szczególności złagodzenie
kulminacji fal powodziowych i także głębokich niżówek.
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Największym przedsięwzięciem jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Marszowie obejmująca regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w ramach
utworzonego Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Realizacja tej inwestycji
poprzez dostosowanie instalacji do wymogów UE oraz eksploatacja instalacji wiązać się będzie
z szeregiem potencjalnych oddziaływań (na środowisko wodno-gruntowe, na powietrze, krajobraz).
Z tego punktu widzenia przedsięwzięcie to wymaga specjalnego traktowania i przeprowadzenia
szczegółowego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Trzeba jednak
podkreślić, że inwestycja ta jest niezbędna dla prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami.
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6.1.1.








Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej),
Pogłębienie i wyprofilowanie skarp rowu melioracyjnego
Umocnienie wałów przeciwpowodziowych,
Rozbudowa zbiornika Białków - mała retencja,
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6.1.2.

6.1.3.
Oddziaływania skumulowane mogą wystąpić w przypadku jednoczesnej realizacji kilku
zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu. Jest to jednak kwestia uzależniona od
harmonogramu prowadzonych robót i na obecnym etapie trudna do zidentyfikowania. Aby
uniknąć uciążliwości związanych z oddziaływaniami skumulowanymi należy dokładnie ustalić
harmonogram prac oraz informować zainteresowane strony (mieszkańców, administratorów sieci
infrastrukturalnych) o zamiarze prowadzenia prac budowlanych, z określonym wyprzedzeniem.
O ile jest to możliwe należy łączyć wykonywanie prac na tych samych obiektach przez różnych
administratorów, w tym samym czasie (np. podczas modernizacji nawierzchni odcinka drogi
wykonać wszystkie planowane prace na sieciach infrastruktury, zlokalizowanych w pasie
drogowym). Nie zidentyfikowano oddziaływań skumulowanych wynikających z realizacji innych
programów lub planów na tym terenie, w tym samym czasie.
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Zgodnie z opracowaną Strategiczną ocena oddziaływania na środowisko dla Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań trans
granicznych w zakresie budowy dróg jest bardzo niewielkie, ze względu na to, że:
 drogi dochodzą do granicy prostopadle i kontynuują się na terytorium państwa
sąsiadującego, w związku z czym emisja hałasu w przekroju poprzecznym nie
pochodzi z terytorium innego państwa,
 emisja zanieczyszczeń do powietrza jest emisją niską, w związku z czym nie
rozprzestrzenia się na duże odległości, tym samym nie występuje transgraniczne
oddziaływanie na gleby i wody powierzchniowe, za pośrednictwem powietrza,
 ścieki są na tyle podczyszczone (zgodnie z obowiązującymi przepisami), że nie
wpływają na jakość wody w odbiornikach.
Oddziaływaniem, które niewątpliwie może mieć skutki transgraniczne jest wystąpienia
poważnej awarii spowodowanej wypadkiem drogowym, który może mieć miejsce w strefie
przygranicznej. Tego rodzaju oddziaływanie musi być jednak szczegółowo przeanalizowane
w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykonanym na potrzeby decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Stopień ogólności Prognozy nie pozwala na wyciągnięcie konkretnych wniosków
w tym zakresie.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia
postępowania transgranicznego. Zaleca się natomiast przeprowadzenia szczegółowych analiz w tym
zakresie każdorazowo przy opracowywaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji
drogowych dochodzących bezpośrednio do granicy państwa.
Przeanalizowano również oddziaływanie istniejącej i planowanej sieci drogowej na
międzynarodowe korytarze ekologiczne zwierząt. Kolizje inwestycji związanej z budową autostrady
A18 Olszyna- Golnice z korytarzami ekologicznymi o randze europejskiej rozpoznano na długości
46,12 km.
Stwierdzone prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania
o charakterze transgranicznym nie jest równoznaczne z rzeczywistym wystąpieniem takiego
oddziaływania, gdyż zastosowanie odpowiedniego zagęszczenia przejść dla zwierząt (o odpowiednich
parametrach), może skutecznie zminimalizować oddziaływanie ciągu drogowego na drożność
i funkcjonalność korytarza ekologicznego.
W wyniku zastosowania odpowiednich działań minimalizujących nie przewiduje się
wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania o charakterze transgranicznym. Ponadto
w ramach Prognozy przeanalizowano oddziaływanie sieci drogowej jako bariery w korytarzach
migracji i przelotów ptaków. W odniesieniu do żadnego z tych korytarzy, pod warunkiem zapewnienia
odpowiednich parametrów obiektów mostowych, nie stwierdzono możliwości wystąpienia znaczącego
negatywnego oddziaływania. Tym samym nie stwierdzono możliwości wystąpienia oddziaływania
trans granicznego w zakresie zablokowania korytarzy migracyjnych ptactwa.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach ochrony przeciwpowodziowej
ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało
zasięg lokalny.
Transgraniczne oddziaływania na środowisko pozostałych przedsięwzięć ujętych w Programie
dla ŁZG również nie jest możliwe, ze względu na wielkość i skalę oddziaływania na środowisko.
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Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej),
Przebudowy i wzmocnienia odcinków dróg wojewódzkich,
Budowy i modernizacje odcinków sieci wodociągowych,
Budowy odcinków sieci kanalizacyjnej,
Umocnienie wałów przeciwpowodziowych,
Rozbudowa zbiornika Białków- mała retencja,
Budowa ZZO w Marszowie,
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1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
2. Gospodarka wodna
3. Gospodarka odpadami
4. Ochrona przyrody i krajobrazu
5. Ochrona przed hałasem
6. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
7. Odnawialne źródła energii
8. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym
9. Powierzchnia ziemi i kopaliny
10. Edukacja ekologiczna
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Gleby na terenie ŁZG charakteryzują się dużą różnorodnością, w zależności od położenia
i warunków gruntowo-wodnych. W obniżeniach dolinnych rzek wykształciły się gleby torfowe,
torfowomułowe, murszowo-mineralne i mady. Gleby brunatne wyługowane i bielicowe znajdują się na
terenach wyżej położonych. Wśród gruntów ornych znaczną część zajmują gleby kompleksu żytniego,
zaliczanego do typu gleb brunatnych i pseudobielicowych.
Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód
powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał,
część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie ŁZG w latach 2010 – 2012 obejmował
22 JCW jedną JCW, dla których stan/ potencjał ekologiczny określono jako dobry lub umiarkowany.
Na obszarze województwa lubuskiego w latach 2010-2012, w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, przebadano i oceniono ogółem 56 jezior, w tym dwa na terenie ŁZG – Borak
i Brody.
Częstotliwość badań wynosiła 4 razy w ciągu roku. Jezioro Borak reprezentuje typ abiotyczny
3a, co oznacza, że jest to jezioro o wysokiej zawartości wapnia, dużym wpływie zlewni,
stratyfikowane. Natomiast jezioro Brody reprezentuje typ abiotyczny 3b, jest to jezioro wysokiej
zawartości wapnia, dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane. W poniższej tabeli przestawiono wyniki
badań w obu jeziorach przeprowadzone w 2010 r. Niestety w obu przypadkach stan wód został
oceniony jako zły. O takiej ocenie zadecydowały przekroczenia wskaźników biologicznych - chlorofilu
„a” oraz makrofitów (ESMI).

W 2013 r. na terenie powiatów żagańskiego i żarskiego przeprowadzono łącznie 210 kontroli
wodociągów zbiorowego zaopatrzenia. Stwierdzone w wyniku prowadzonych analiz badań laboratoryjnych w 2013 r. przekroczenia parametrów jakości wody (żelazo, mangan, mętność, zapach, jon
amonowy oraz nieakceptowana barwa), stanowiły główny powód kwestionowania wody do spożycia
przez ludzi.
W jednym wodociągu publicznym wystąpiło jednorazowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne
wody stwierdzone w badaniach laboratoryjnych, w zakresie kontroli wewnętrznej prowadzonej przez
właściciela wodociągu w Borowem tj. gmina Wymiarki. W celu ochrony zdrowia użytkowników została
wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu decyzja administracyjna, nakazująca doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności. W wyniku podjętych działań przez właściciela
wodociągu, uzyskano poprawę jakości wody.
W sezonie letnim 2013 roku Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa lubuskiego nadzorowali 5 kąpielisk i 62 miejsca wykorzystywane do kąpieli – wydali 135 bieżących ocen
jakości wody. W trakcie sezonu nie wydano orzeczenia o nieprzydatności wody do kąpieli. Bieżący
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stan sanitarny skontrolowanych plaż przy kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli nie
budził większych zastrzeżeń, ale infrastruktura plaż była znacznie zróżnicowana.












Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza,
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona
przeciwpowodziowa,
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju
oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
Ochrona, odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej
i georóżnorodności,
Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu
obowiązujących standardów,
Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich
skutków,
Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi,
Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych,
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Prowadzenie wspólnych, transgranicznych działań związanych z ochroną środowiska
i ochroną przeciwpowodziową,
Propagowanie właściwych zachowań i postaw dotyczących środowiska naturalnego.
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Oddziaływaniem, które niewątpliwie może mieć skutki transgraniczne jest wystąpienia
poważnej awarii spowodowanej wypadkiem drogowym, który może mieć miejsce w strefie
przygranicznej. Tego rodzaju oddziaływanie musi być jednak szczegółowo przeanalizowane
w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykonanym na potrzeby decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Stopień ogólności Prognozy nie pozwala na wyciągnięcie konkretnych wniosków
w tym zakresie.
Transgraniczne oddziaływania na środowisko pozostałych przedsięwzięć ujętych w Programie
dla ŁZG nie jest możliwe, ze względu na wielkość i skalę oddziaływania na środowisko.















Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. z 2014, poz. 112),
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Informacja o stanie środowiska w mieście Żary w 2013 r. na tle wyników badań kontrolnych
i monitoringowych w województwie lubuskim. WIOŚ w Zielonej Gorze, maj 2014 r.






Kondracki J. 2001: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,


 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą
do roku 2020,
 Program Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą
do roku 2019,
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