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1. WSTĘP 

Podstawą sporządzenia opracowania jest pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Rzeszowie 
znak: BR 0718/49/10 z dnia 13 października 2010 r., skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w którym zaprasza do wzięcia udziału w XXXX sesji 
Rady Powiatu w Rzeszowie, która odbędzie się w dniu 27 października 2010 r. Ponadto, w imieniu 
Przewodniczącego Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska został zaproszony do udziału w posiedzeniu ww. Komisji, która się odbędzie 25 
października 2010 r. 

W opracowanej informacji przedstawiony został stan środowiska w powiecie rzeszowskim  
w oparciu o dane, pozyskane w ramach realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) 
w 2009 r. jak również z przeprowadzonych kontroli Inspektoratu w zakładach korzystających ze 
środowiska na terenie powiatu rzeszowskiego. 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu 
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wyników badań i oceny elementów 
środowiska. Jego celem jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez 
informowanie administracji rządowej, samorządowej i społeczeństwa o: 
• aktualnym stanie środowiska, 
•  dotrzymywaniu standardów jakości środowiska oraz obszarach występowania przekroczeń tych 

standardów, 
• skuteczności realizowanych programów naprawczych, 
• skuteczności realizowania polityk, programów i strategii ochrony środowiska na każdym szczeblu 

zarządzania, 
• występujących zmianach jakości wszystkich elementów środowiska i ich przyczynach, 
• powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisją i imisją w celu określenia 

trendów zmian środowiska. 
Informacje o środowisku i jego ochronie, pozyskane w wyniku badań monitoringowych, stanowią 

podstawę przygotowywania cyklicznych opracowań o stanie środowiska w postaci raportów  
i komunikatów, przekazywanych do organów administracji rządowej i samorządowej. Mogą one 
stanowić podstawę procesów decyzyjnych, umożliwiając wybór właściwej strategii rozwoju 
gospodarczego i przestrzennego. Materiały te udostępniane są również na stronie internetowej WIOŚ 
Rzeszów: http://www.wios.rzeszow.pl/.   

Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie w ramach kontroli przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska jest szeroki. 
Obejmuje m.in. kontrole planowe i interwencyjne: 

• przestrzegania decyzji, ustalających warunki korzystania ze środowiska, 
• eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko, 
• przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
• przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, 
• w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami  

i instalacjami zawierającymi te substancje, 
• wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania 

przez nie wymagań ochrony środowiska, 
• przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Stan środowiska powiatu rzeszowskiego, jak i charakter spotykanych problemów ekologicznych 

wykazują zróżnicowanie. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne wykazują obszary położone w tej 
części powiatu, która znajduje się z dala od największych zakładów przemysłowych, poza wpływem 
emisji przemysłowych z zakładów. 

Do głównych oddziaływań na środowisko o charakterze antropogenicznym w powiecie należą: 
• emisja gazów i pyłów do powietrza, 
• pobór wód powierzchniowych i podziemnych, 
• emisja ścieków do wód, 
• gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi. 
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w obiektach o podstawowym 

znaczeniu dla wszystkich powiatów województwa podkarpackiego zawarte są na stronie internetowej 
WIOŚ w zakładce dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dla wszystkich kontrolowanych 
podmiotów w granicach województwa podkarpackiego i są na bieżąco aktualizowane. 

 

 4

http://www.wios.rzeszow.pl/


2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU RZESZOWSKIEGO 

Powiat rzeszowski położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Zajmując 
powierzchnię 117 613 ha. należy do grupy największych powiatów województwa podkarpackiego 
(6,6% powierzchni ogólnej województwa). Administracyjnie na obszar powiatu składają się tereny 14 
gmin:  

• Miasto Dynów, 
• Miasto i Gmina Błażowa, 
• Miasto i Gmina Głogów Małopolski, 
• Miasto i Gmina Sokołów Małopolski, 
• Miasto i Gmina Tyczyn, 
• Gmina Boguchwała, 
• Gmina Chmielnik, 
• Gmina Dynów, 
• Gmina Hyżne, 
• Gmina Kamień, 
• Gmina Krasne, 
• Gmina Lubenia, 
• Gmina Świlcza, 
• Gmina Trzebownisko. 
Na terenie powiatu zamieszkuje blisko 166,0 tys. osób. Powiat rzeszowski jest powiatem o profilu 

gospodarczym rolniczo - przemysłowym. Użytki rolne (stan na 1 stycznia 2009 r.) zajmują 
powierzchnię 81 401 ha, a 29 200 ha grunty leśne. Sytuacja ta ma wpływ na produkcję rolniczą 
powiatu, prowadzoną zarówno na glebach o bardzo dobrej jakości (okolice Boguchwały), jak i na 
glebach słabych (Kamień, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski). Cały powiat posiada stosunkowo 
dobre warunki przyrodnicze, istotne dla produkcji rolniczej. Najlepszą przestrzeń produkcyjną 
posiadają gminy Boguchwała oraz Świlcza i Tyczyn, a najsłabszą gminy Sokołów Małopolski, Głogów 
Małopolski i Kamień. W strukturze bonitacyjnej grunty klasy I-IV stanowią 70% powierzchni, co 
umożliwia uprawę wielu roślin uprawnych. 

W powiecie istnieją dogodne warunki do rozwoju agroturystyki jak również rolnictwa 
ekologicznego. W 2009 r. działało w powiecie 18 gospodarstw agroturystycznych  z czego najwięcej  
(6 gospodarstw) na terenie gminy Dynów.  

Potencjał gospodarczy powiatu ziemskiego tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 
do kilku osób. Z uwagi na rolniczo-przemysłowy charakter powiatu, znaczna część jego mieszkańców 
utrzymuje się z pracy w małych (do ok. 3 ha) indywidualnych gospodarstwach rolnych. Sprzyjają ku 
temu dogodne warunki naturalne. Na większą skalę niż w innych obszarach kraju uprawia się tu 
żywność ekologiczną, która stanowi dużą szansę na rozwój powiatu i regionu. Istotne są w tym 
zakresie również tradycje lokalne np. wikliniarska w okolicach gminy Kamień, czy produkcja wody 
mineralnej w Chmielniku. Ponad 80% podmiotów zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim ziemskim 
to osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Do głównych gałęzi przemysłu  
w powiecie rzeszowskim ziemskim należy zaliczyć przemysł: przetwórczy, elektromechaniczny, 
materiałów budowlanych i meblarski. Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba podmiotów 
gospodarki narodowej przypadająca na 1000 mieszkańców) wynosi dla powiatu ziemskiego 58, 
natomiast dla powiatu grodzkiego aż 113. Dla porównania, średni wskaźnik dla województwa 
podkarpackiego wynosi 68. Najbardziej aktywna gospodarczo jest część powiatu obejmująca gminy 
bezpośrednio sąsiadujące z Rzeszowem, na ich obszarze znajduje się łącznie ok. 69,8 % ogółu 
zarejestrowanych firm. 

Powiat rzeszowski zajmuje pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich Podkarpacia pod 
względem liczby podmiotów gospodarki narodowej. Na terenie powiatu funkcjonują firmy, które  
z powodzeniem konkurują z innymi na rynkach międzynarodowych. Posiadają certyfikaty zgodności  
z międzynarodowymi normami jakości, bywały wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za nowatorskie 
rozwiązania i wysokiej jakości produkty. Należą do nich takie firmy jak np. Zakłady Porcelany 
Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, Zakłady Mięsne SMAK-EKO w Górnie i HERMAN  
w Kielnarowej, Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska RESMLECZ w Trzebownisku, PPHU VIDOK  
z Rudnej Małej oraz największa w regionie szklarnia - Gospodarstwo Ogrodnicze w Trzebownisku. 
Jednym z głównych atutów powiatu rzeszowskiego jest jego położenie w centralnej części 
południowo-wschodniej Polski, w bliskiej odległości od granic z Ukrainą i Słowacją. Na terenie powiatu 
krzyżują się ważne międzynarodowe i międzyregionalne szlaki komunikacyjne łączące północ  
z południem oraz wschód z zachodem: E4 Zgorzelec-Kraków-Lwów, droga nr 19 Rzeszów-Lublin-
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Białystok-Suwałki, droga nr 9 Radom-Rzeszów-Barwinek. W przyszłości przez teren powiatu 
przebiegać będzie także Autostrada A4 oraz drogi ekspresowe. Duże znaczenie gospodarcze 
odgrywają również szlaki kolejowe oraz port lotniczy w Jasionce przystosowany zarówno do obsługi 
ruchu pasażerskiego jak i towarowego. 

W Nosówce eksploatowane są złoża ropy naftowej. Obecnie jest tam czynna kopalnia tego 
surowca energetycznego. Mieszkańcy północnej części powiatu znajdują zatrudnienie przy uprawie 
wierzby oraz wyplataniu wyrobów z wikliny. Wiklinowe dzieła tutejszych rzemieślników cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem na wystawach oraz targach krajowych i zagranicznych. 

 

3. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 
Głównym źródłem wody wykorzystywanej do celów pitnych i gospodarczych oraz na potrzeby 

przemysłowe w powiecie rzeszowskim są wody podziemne. 
Największe ujęcia wód podziemnych powiatu rzeszowskiego zlokalizowane są w gminach: 

Boguchwała, Głogów Młp., Sokołów Młp. oraz Trzebownisko. Mniejsze ujęcia wód podziemnych 
zlokalizowane są w gminach: Dynów, Chmielnik i Kamień.  

Gminy powiatu: Boguchwała i Krasne oraz częściowo gminy Tyczyn, Świlcza i Głogów Młp. 
zaopatrywane są w wodę pochodzącą z ujęcia dla Miasta Rzeszowa zlokzlizowanego w Zwięczycy 
(obecnie Zwięczyca znajduje się w granicach administracyjnych M. Rzeszów). 

Wody podziemne w powiecie, poza celami konsumpcyjnymi, wykorzystywane są w przemyśle 
przez dwa duże zakłady przemysłowe:  

 
1. Rzeszowską Spółdzielnię Mleczarską RESMLECZ w Trzebownisku, 
2. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej  ZAPEL S.A. 

 
Głównym czynnikiem zanieczyszczającym wody powierzchniowe jest emisja ścieków 

przemysłowych i komunalnych. Degradację wód rzecznych powodują również zanieczyszczenia 
obszarowe w postaci spływów powierzchniowych z terenu zlewni. Dużym obciążeniem, szczególnie 
dla małych cieków, są ścieki nieoczyszczane, odprowadzane z budynków mieszkalnych i gospodarstw 
domowych za pośrednictwem własnych systemów kanalizacyjnych, a także ścieki z szamb wywożone 
i zrzucane w miejsca przypadkowe (często do rzek lub w ich pobliżu).  

Spływy obszarowe oraz punktowa emisja nieczyszczonych ścieków może mieć miejsce na 
niektórych terenach powiatu, na co wskazują wyniki badań monitoringowych wód powierzchniowych 
przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie. W szczególności na obszarze gminy Trzebownisko,  
w wodach potoku Mrowla, stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników 
charakteryzujących warunki tlenowe i biogenne. 

Na terenie powiatu rzeszowskiego ścieki komunalne oczyszczane są w 14 oczyszczalniach 
mechaniczno-biologicznych. Oczyszczalnie te eksploatowane są przez: 

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 
• Urząd Gminy Lubenia (oczyszczalnia w Siedliskach), 
• Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., 
• Urząd Gminy Chmielnik, 
• Urząd Gminy Krasne, 
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Młp., 
• Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Trzebownisku (oczyszczalnia w Nowej 

Wsi), 
• Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Trzebownisku (oczyszczalnia w Łące), 
• Urząd Gminy Hyżne (nowoczesna oczyszczalnia oddana do eksploatacji w 2007 r.), 
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp., 
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu, 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium” im. Jana Pawła II  

w Górnie, 
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie (oczyszczalnia w m. Błonie), 
• Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej z/s w Dynowie 

(oczyszczalnia w m. Bachórz). 
Na ryc. 3.1. przedstawiono lokalizację oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na 

obszarze powiatu rzeszowskiego oraz Miasta Rzeszów. 
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Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej 

Ryc.3.1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na obszarze powiatu rzeszowskiego 
oraz Miasta Rzeszów  

Ścieki komunalne, po procesie oczyszczania, kierowane są do odbiorników, którymi są 
następujące cieki:  

• San (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Miasta i Gminy Dynów), 
• Wisłok (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Gminy Lubenia oraz Gminy Krasne),  
• Trzebośnica (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Sokołowa Młp. oraz Górna), 
• Strug (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Gminy Błażowa), 
• Potok Chmielnik - dopływ Strugu (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Gminy 

Chmielnik), 
• Potok Tatyna – dopływ Strugu (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Gminy Hyżne), 
• Potok Szlachcianka - dopływ Mrowli (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Głogowa 

Młp.), 
• potok Terliczka – dopływ Starego Wisłoka (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków  

z m. Łąka), 
• Mrowla – (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Nowej Wsi), 
• Rudna – (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Gminy Kamień). 

Wymienione powyżej zakłady gospodarki komunalnej, w 2009 r. wprowadziły do środowiska 
wodnego i ziemi łącznie 3 322 tys. m3 ścieków oczyszczonych biologicznie. W ostatnich latach  
w powiecie wzrosła ilość oczyszczanych ścieków, co świadczy o postępującej rozbudowie 
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infrastruktury kanalizacyjnej. W latach 2006-2009 wybudowano w powiecie ok. 70 km kanalizacji 
sanitarnej. 

Na ryc. 3.2. przedstawiono ilości ścieków oczyszczanych i odprowadzanych do wód 
powierzchniowych w powiecie rzeszowskim w latach 2006-2009. 
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Ryc.3.2. Ilości ścieków oczyszczanych i odprowadzanych do wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim  
w latach 2006-2009 

Na ryc. 3.3. przedstawiono długość sieci kanalizacyjnej w powiecie rzeszowskim w latach 2006-
2009. 
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Ryc.3.3.  Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie rzeszowskim w latach 2006-2009 

W powiecie rzeszowskim działalność przemysłowa skupiona jest głównie w gminach Boguchwała, 
Głogów Młp. i Trzebownisko. W gminach tych zlokalizowane są najważniejsze źródła emisji ścieków 
przemysłowych:  

• Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "Resmlecz" w Trzebownisku, 
• „Saria Małopolska” Sp. z o.o. w Krakowie-Oddział w Przewrotnem (Gmina Głogów Młp.), 
• Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale. 
Odbiornikami ścieków przemysłowych pochodzących z powyższych jednostek przemysłowych są 

odpowiednio rzeki Wisłok i Łęg oraz potok Mogielnica. 
W 2009 r. emisja ścieków przemysłowych z terenu powiatu rzeszowskiego wyniosła 367 tys. m3  

i miała znikomy udział w emisji tego typu ścieków w województwie (155807 tys. m3). 
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4.  OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

W latach 2007-2009 nastąpiły zmiany w organizacji i sposobie realizacji monitoringu wód 
powierzchniowych oraz oceny stanu wód w Polsce. Głównym celem w tym okresie było wdrożenie  
i dopracowanie nowego systemu monitoringu oraz systemu oceny stanu ekologicznego i chemicznego 
wód, zgodnych z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie.  

Program monitoringu jakości wód jest jednym z istotnych elementów planu gospodarowania 
wodami w obszarze dorzecza. Głównym zamierzeniem planu, jest ustalenie bieżącego stanu wód oraz 
określenie i koordynowanie działań zmierzających do osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu wód.  

Badania prowadzone są w wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania wodami, 
jednolitych częściach wód powierzchniowych (jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część 
strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych). Każda jednolita część 
wód powierzchniowych przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód, które 
charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości 
bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są 
warunki referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu 
ekologicznego.  

Badania wód powierzchniowych prowadzone są w ramach monitoringu diagnostycznego  
i operacyjnego. Zadaniem monitoringu diagnostycznego jest dostarczenie informacji o stanie wód na 
obszarze dorzecza oraz danych do ocen długoterminowych zmian wód, będących wynikiem procesów 
naturalnych oraz presji antropogenicznej. Program pomiarowy realizowany w punktach 
diagnostycznych obejmuje pełen zakres wskaźników określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  
i podziemnych (2009). Zakres badań obejmuje: elementy biologiczne (fitoplankton lub fitobentos, 
makrobezkręgowce bentosowe i makrofity), elementy fizykochemiczne, specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne oraz substancje priorytetowe.  

Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone do 
zagrożonych niespełnieniem do 2015 r. celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie 
Wodnej oraz śledzenie zmian stanu wód, wynikających z podjętych programów działań naprawczych. 
W punktach operacyjnych monitoringu operacyjnego prowadzone są badania w obligatoryjnym 
zakresie wskaźników, obejmującym elementy biologiczne (makrobezkręgowce bentosowe lub 
fitobentos), podstawowe wskaźniki fizykochemiczne charakteryzujące: stan fizyczny, warunki tlenowe, 
zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz wskaźniki 
mikrobiologiczne. Klasyfikacja stanu ekologicznego w operacyjnych punktach monitoringu 
operacyjnego sporządzona jest na podstawie ograniczonej liczby wskaźników i ukierunkowana jest na 
presję, oddziałującą na daną część wód. 

Sposób monitorowania i oceny jakości wód powierzchniowych ustalony jest odrębnie dla każdego 
punktu pomiarowo-kontrolnego. W programie badań uwzględnione są także wymagania jakościowe, 
wynikające z użytkowania wód.  

W 2009 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził badania jakości w 7 jednolitych częściach wód 
powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego. Badania jakości wód 
powierzchniowych przeprowadzono w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych,  w tym:  

• w 5 punktach realizowano program monitoringu operacyjnego, 
• w 1 punkcie realizowano program monitoringu operacyjnego celowego - badania wód pod 

kątem oceny ich przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych, 
• w 2 punktach prowadzono badania przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, 
• w  1 punkcie realizowano badania stopnia eutrofizacji wód, 
• w 1 punkcie prowadzono monitoring operacyjny dla dopływów do sztucznych zbiorników 

wodnych,  
• w 1 punkcie prowadzono monitoring operacyjny na Zbiorniku Rzeszów. 
 
W tab. 4.1. przedstawiono dane dotyczące punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości 

wód powierzchniowych na terenie powiatu rzeszowskiego w 2009 r. wraz z określeniem rodzaju 
realizowanego monitoringu. 
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Tab.4.1.  Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych przepływających 
przez obszar powiatu rzeszowskiego, w których prowadzono badania w 2009 r. 

Lp. 
 

Kod 
 jednolitej       

części wód 
powierzchniowych 

Nazwa 
 jednolitej       

części wód  
powierzchniowych 

Nazwa  
punktu      

 pomiarowo-
kontrolnego 

Km 
rzeki Program badań w 2009 r. 

1.  PLRW2000142265699 Strug od Chmielnika  
do ujścia Strug-Biała 1,6 MORW, MOZWD 

.  PLRW200015226559 

 
Wisłok od Stobnicy do 

Zbiornika Rzeszów 
 

Wisłok-Zwięczyca 67,9 MOPI, MORY 

3.  PLRW20001922699 Wisłok od Zbiornika 
Rzeszów do ujścia Wisłok-Tryńcza 5,8 MORW 

4.  PLRW20001722669 Czarna Mrowla-Nowa Wieś 0,8 MORW, MOEU 

5.  PLRW200015223999 San od Zbiornika 
Myczkowce do Wiaru San-Ostrów 169,5 MORW, MOPI 

6.  PLRW200019227499 Trzebośnica od 
Krzywego do ujścia 

 
Trzebośnica-Grzęba 2,2 MORW 

 

Kody 
podprogramów 
badawczych:

  
MORW   
MORYRW 
 
MOZWD 
MOPI 
  

 
-  monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych  
- monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach wyznaczonych do bytowania ryb 
w warunkach naturalnych 
- monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na dopływach do sztucznych zbiorników 
wodnych 
- monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach wyznaczonych do ujmowania wody 
do zaopatrzenia ludności w wodę pitną 
 

 
 
W zależności od ustalonego dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego programu badawczego, 

ocena obejmuje analizę zmienności wskaźników fizykochemicznych, biologicznych oraz wskaźników 
mikrobiologicznych. Na podstawie wyników badań uzyskanych w latach 2007-2009, WIOŚ  
w Rzeszowie w 2009 r., sporządził klasyfikację stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 
części wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego (tab.4.2.). 

 
 
Tab.4.2. Klasyfikacja stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, wykonana przez WIOŚ w Rzeszowie  w 2009 r.  

Klasyfikacja elementów jakości wód 

Lp 
Nazwa punktu   
 pomiarowo-
kontrolnego 

Nazwa  jednolitej 
części wód 

powierzchniowych 
Km 

rzeki 
elementy 
biologicz

ne 

elementy 
fizykochemic

zne 

specyficz
ne 

zanieczys
zczenia 

syntetycz
ne 

 i niesyte-
tyczne 

Stan  
ekologiczny 

Stan  
chemicz

ny 
Stan 
wód 

1.  Wisłok-Tryńcza Wisłok od zbiornika 
Rzeszów do ujścia 5,8 III II stan dobry UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

2.  Strug-Biała Strug od Chmielnika  
do ujścia 1,6 IV II Nie 

badano SŁABY Nie 
badano - 

3.  Mrowla-Nowa 
Wieś Czarna 0,8 III poniżej stanu 

dobrego 
Nie 

badano UMIARKOWANY Nie 
badano - 

4.  San-Ostrów San od Zbiornika 
Myczkowce do Wiaru 

169,
5 III II stan dobry UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

5.  Trzebośnica -
Grzęba 

Trzebośnica od 
Krzywego do ujścia 2,2 Nie 

badano Nie badano 
poniżej 
stanu 

dobrego 
- DOBRY - 
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Ocenę stanu wód przeprowadzono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska  
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (2008). 

Na ryc. 4.1. przedstawiono lokalizację punktów monitoringu jakości wód powierzchniowych 
przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, w których prowadzono badania w 2009 r. 

 

 
Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

Ryc.4.1. Lokalizacja punktów monitoringu jakości wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu 
rzeszowskiego, w których prowadzono badania w 2009 r. 

 
 
 
W ocenie pominięto elementy hydromorfologiczne, z uwagi na brak danych do ich oceny 

(metodyki w opracowaniu).  
Ze względu na kontynuowane prace nad wyznaczeniem warunków referencyjnych, uzupełnieniem 

granic klas dla poszczególnych stanów w każdej kategorii wód prezentowana w niniejszym 
opracowaniu klasyfikacja stanu ekologicznego wód rzecznych może ulec zmianie.  

Rzeka Wisłok przepływająca przez obszar powiatu rzeszowskiego podzielona jest na 2 jednolite 
części wód: Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów i Wisłok od Zbiornika Rzeszów do ujścia. 
Zbiornik Rzeszów jest tzw. sztuczną częścią wód wydzieloną na rzece Wisłok. 

Przez południowe obszary powiatu (m. Dynów) przepływa również rzeka San. San na tym odcinku 
stanowi fragment jednolitej części wód o nazwie San od Zbiornika Myczkowce do Wiaru. 
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W 2009 r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał oceny stanu ekologicznego wód w następujących 
jednolitych częściach wód: 

• Wisłok od Zbiornika Rzeszów do ujścia, 
• San od Zbiornika Myczkowce do Wiaru, 
• Strug od Chmielnika do ujścia, 
• Czarna. 
Badania jakości wód rzeki Wisłok przeprowadzone w 2009 r. w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

Wisłok-Tryńcza km 5,8 (Gmina Tryńcza), (jednolita część wód powierzchniowych Wisłok od Zb. 
Rzeszów do ujścia) wykazały, że wartości monitorowanych wskaźników fizykochemicznych, 
charakteryzujących zasolenie oraz zakwaszenie nie przekroczyły wartości granicznych ustalonych dla 
I klasy jakości wód. Wśród wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe oraz biogenne, nie 
stwierdzono przekroczeń wartości granicznych ustalonych dla II klasy jakości wód. Ocena jakości wód 
Wisłoka w wymienionej części wód, charakteryzowana przez grupę wskaźników fizykochemicznych, to 
II klasa jakości. Ocena stanu ekologicznego wód Wisłoka w wymienionej jednolitej części wód  
w 2009 r. została sporządzona na podstawie badań fitobentosu (indeks okrzemkowy) z 2007 r.  
i wykazała umiarkowany stan ekologiczny. Badania specyficznych substancji zanieczyszczających nie 
wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń. Badania substancji priorytetowych wykazały dobry stan 
chemiczny wód Wisłoka na tym odcinku. W modelu oceny stanu wód wg Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE, wynikowy stan wód, określany jest przez gorszy z określanych stanów. W związku  
z umiarkowanym stanem ekologicznym, stan wód Wisłoka w tej części wód sklasyfikowano jako zły 
stan wód. 

 

Ryc.4.2. Rzeka Wisłok, stanowisko badawcze w m. Tryńcza 
 

Ocenę stanu wód rzeki San na odcinku od Zbiornika Myczkowce do Wiaru przeprowadzono  
w oparciu o wyniki badań fitobentosu przeprowadzonych w punkcie San-Krasice, oraz w oparciu  
o wyniki badań wskaźników fizyko-chemicznych i wskaźników zanieczyszczeń chemicznych 
uzyskanych w przekroju San-Ostrów. Wartości monitorowanych wskaźników zasolenia, zakwaszenia 
oraz wskaźników zanieczyszczeń biogennych nie przekroczyły wartości granicznych ustalonych dla  
I klasy jakości wód. Stan fizyczny oraz warunki tlenowe nie przekraczały granicznych warunków dla  
II klasy jakości. Ocena jakości wód Sanu w wymienionej części wód, charakteryzowana przez grupę 
wskaźników fizykochemicznych, to II klasa jakości. Ocena stanu ekologicznego wykazała stan 
umiarkowany, natomiast stanu chemicznego stan dobry. Stan wód Sanu w rozważanej części wód 
oceniono jako stan zły. 

Ocenę stanu ekologicznego wód Strugu na odcinku od Chmielnika do ujścia przeprowadzono na 
podstawie wyników badań fitobentosu przeprowadzonych w przekroju w Białej, km 1,6 (obecnie  
w granicach administracyjnych Rzeszowa). Badania wskaźników fizykochemicznych 
charakteryzujących zasolenie oraz zakwaszenie nie przekroczyły w 2009 r. wartości granicznych 
ustalonych dla I klasy jakości wód. Wśród wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe oraz 
biogenne, nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych ustalonych dla II klasy jakości wód. 
Ocena jakości wód Strugu w wymienionej części wód, charakteryzowana przez grupę wskaźników 
fizykochemicznych to II klasa jakości. Wyniki badań elementów biologicznych wykazały słaby stan 
ekologiczny wód ujściowego odcinka Strugu. 
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Ryc.4.3. Rzeka Strug, stanowisko badawcze w m. Biała (obecnie w granicach administracyjnych Rzeszowa) 

W 2009 r. stan ekologiczny wód potoku Mrowla (jednolita cześć wód o nazwie Czarna) oceniono 
na podstawie badań fitobentosu przeprowadzonych w przekroju w Nowej Wsi, km 0,8. Stan 
ekologiczny wód potoku oceniono jako stan umiarkowany. Niepokojące są wyniki badań wskaźników 
fizykochemicznych w wodach potoku. Wyniki wskazują na przekroczenie granicznych wartości 
określonych dla II klasy jakości wód (stan poniżej dobrego) w grupie wskaźników tlenowych (tlen rozp. 
ChZT-Mn) oraz w grupie wskaźników biogennych (azot amonowy, azot Kjeldahla). Ocena jakości wód 
potoku Mrowla charakteryzowana przez grupę wskaźników fizykochemicznych wskazuje na jakość 
poniżej stanu dobrego. Przekroczenia wartości granicznych dla wymienionych wskaźników mogą 
świadczyć o dopływie zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych lub wskazywać na niekontrolowane 
zrzuty nieczyszczonych ścieków  zlewni potoku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza 
się, że wody potoku Mrowla są w znaczącym stopniu zeutrofizowane.   

 

Ryc.4.4. Potok Mrowla, stanowisko badawcze w m. Nowa Wieś 

W 2009 r. monitoringiem operacyjnym (w ograniczonym zakresie) objęto również jednolitą część 
wód o nazwie „Trzebośnica od Krzywego do ujścia”. Rzeka Trzebośnica wypływa na granicy powiatów 
rzeszowskiego oraz łańcuckiego, a w/w odcinek tej rzeki przepływa przez pn.– zach. część obszaru 
powiatu na długości ok. 2,7 km. Badania w/w części wód prowadzono w punkcie pomiarowo-
kontrolnym „Trzebośnica-Grzęba”, zlokalizowanym w km 2,2 biegu rzeki w miejscowości Grzęba 
(Gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski). Ocenie podlegał stan chemiczny jednolitej części wód  
i oceniono go jako stan dobry. W wodach Trzebośnicy badano również obecność specyficznych 
zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych i z uwagi na przekroczone dopuszczalne stężenia 
fenoli, woda nie spełniała pod tym kątem wymagań jakości odpowiadających dobremu stanowi. 

Badania jakości wód prowadzone w przekroju w Zwięczycy (obecnie w granicach 
administracyjnych Rzeszowa) w 2009 r. realizowano w celu określenia przydatności wód Wisłoka 
(odcinek od Stobnicy do Zb. Rzeszów) do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz w celu 
określenia przydatności wód Wisłoka do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  
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Ryc.4.5. Rzeka Wisłok, stanowisko badawcze w m. Zwięczyca (obecnie w granicach administracyjnych 
Rzeszowa) 

Ocena przeprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
naturalnych (2002), wykazała, że wody Wisłoka na odcinku od Stobnicy do Zb. Rzeszów nie spełniały 
wymagań stawianych wodom przeznaczonym do bytowania ryb. O ocenie zadecydowały 
niedotrzymane wartości wskaźników: azot amonowy, niejonowy amoniak, azotyny, fosfor ogólny. 

Ocenę przydatności wód do celów pitnych prowadzi się na podstawie rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia (2002). 

Ocena wykonana w 2009 r. wykazała, że wody Wisłoka w przekroju w Zwięczycy nie spełniają 
warunków określonych dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi (ocena pozaklasowa, to jest 
poniżej kategorii A3). Sytuacja taka utrzymuje się od 2004 r. i stanowi główny problem, jeżeli chodzi  
o jakość wód powierzchniowych w województwie podkarpackim. O negatywnej ocenie przydatności 
wód Wisłoka do celów pitnych decydują przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników 
mikrobiologicznych (liczba bakterii grupy Coli oraz liczba bakterii grupy Coli typu kałowego). 

W 2009 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził badania jakości wód Zbiornika Rzeszów, celem 
określenia potencjału ekologicznego jego wód. Potencjał ekologiczny wód zbiornika Rzeszów 
sklasyfikowany został w oparciu o elementy biologiczne (fitoplankton i fitobentos) i wskaźniki 
fizykochemiczne. Potencjał ekologiczny Zbiornika Rzeszów oceniono jako słaby. Do klasyfikacji 
potencjału ekologicznego wykorzystane zostały wyniki klasyfikacji elementów biologicznych 
(fitobentosu i fitoplanktonu), przedstawione w pracy dotyczącej metodyki monitoringu i oceny 
potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych w Polsce, wykonanej przez Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

 
 

5. GOSPODARKA ODPADAMI 

5.1. ODPADY KOMUNALNE 

Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi zebrane zostały na podstawie ankietyzacji 
gmin z terenu całego województwa, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie w 2010 r. 

Z zebranych danych wynika, że w 2009 r. wytworzono w województwie 330,9 tys. Mg odpadów 
komunalnych. Zaznacza się tendencja spadkowa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie 
województwa, pomimo stałego wzrostu PKB. Na ryc. 5.1.1. przedstawiono ilości odpadów 
komunalnych w województwie podkarpackim, w 2009 r. na tle zmian PKB. 
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Ryc. 5.1.1.Ilość odpadów komunalnych w województwie podkarpackim w latach 2000 - 2009 r. na tle zmian PKB  

Na terenie powiatu rzeszowskiego zebrano łącznie 16,8 tys. Mg odpadów komunalnych, co 
stanowiło 5,1%  ogólnej ilości odpadów komunalnych województwa.  

Z terenu Podkarpacia zebrano łącznie 27,1 tys. Mg wysegregowanych odpadów. Największą ilość 
stanowiło: szkło - 45%, makulatura - 22% oraz tworzywa sztuczne - 21%. W grupie 
wyselekcjonowanych odpadów metale  stanowiły 2%, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -  2%  
i odpady wielkogabarytowe -  1%. Pozostałe odpady stanowiły łącznie 7%, w ich skład weszły  
w największej ilości odpady biodegradowalne, tekstylia, opony, baterie i akumulatory oraz 
przeterminowane lekarstwa. Powyższe dane ilustruje ryc. 5.1.2. 
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Ryc.5.1.2. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w województwie 

Na terenie powiatu rzeszowskiego wysegregowano z odpadów komunalnych ok. 340 Mg 
odpadów z tworzyw sztucznych, 1,2 tys. Mg szkła, 7,7 Mg papieru i tektury, 37,2 Mg metali, 111 Mg 
zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego oraz 140,6 Mg zużytych opon.  

Z zebranych ankiet dotyczących gospodarki odpadami w poszczególnych gminach wynika, że 
większość z nich przeprowadza na swoim terenie okresowe zbiórki odpadów niebezpiecznych i innych 
niż niebezpieczne, występujące w strumieniu odpadów komunalnych. Zbiórki te przeprowadzane są 
okresowo, w wyznaczonych miejscach na terenie gminy, w formie obwoźnej zbiórki lub poprzez 
ustawienie pojemników do zbiórki danego rodzaju odpadów. Pojemniki  umieszczane są w szkołach, 
przedszkolach, punktach usługowo-handlowych, w budynkach urzędów miast i gmin. Gminy mają 
najczęściej ustalone harmonogramy odbioru odpadów, ustaloną częstotliwość i sposoby pozbywania 
się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości. Zbiórki niektórych odpadów odbywają się  
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w sposób ciągły (np. przeterminowane leki, zużyte baterie), innych kilka razy w tygodniu, miesiącu lub 
roku (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe), w zależności od 
potrzeb danej gminy lub też na indywidualne zgłoszenia do firm, z którymi właściciele odpadów mają 
podpisaną umowę na odbiór odpadów.  

Na terenie powiatu rzeszowskiego zlokalizowane są dwa składowiska odpadów komunalnych:  
w Sokołowie Młp. i Dynowie. Lokalizację składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa 
podkarpackiego na koniec 2009 r. przedstawiono na ryc. 5.1.3. 

 

 

Ryc.5.1.3. Składowiska odpadów komunalnych w woj. podkarpackim – stan na czerwiec 2010 r. 

Na terenie województwa podkarpackiego około 84% mieszkańców ma podpisane umowy na 
odbiór odpadów komunalnych. Umowy te są ewidencjonowane. Gminy mają obowiązek uchwalenia 
Gminnych Programów Gospodarki Odpadami. Na terenie Podkarpacia programy takie posiada 
97% gmin. W powiecie rzeszowskim 2 gminy wiejskie nie posiadają w/w programu. 

W Błażowej funkcjonuje  jedyna w powiecie rzeszowskim sortownia odpadów komunalnych. 
Większość gmin w województwie boryka się z problemami, które utrudniają im prawidłową 

gospodarkę odpadami. Do problemów tych należą m.in.: 
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• brak wystarczających środków finansowych, 
• nie objęcie wszystkich mieszkańców umowami na odbiór odpadów, ze względu na złą 

sytuację ekonomiczną mieszkańców lub brak dróg dojazdowych do posesji, 
• wciąż niewystarczająca liczba gospodarstw domowych podejmująca segregację odpadów 

komunalnych „u źródła”, 
• trudności z zawieraniem umów z mieszkańcami prowadzącymi działalność rolniczą, 
• trudności w znalezieniu odbiorcy odpadów segregowanych, 
• wysokie ceny za odbiór odpadów, zniechęcające mieszkańców do prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi, 
• niekiedy niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 
• porzucone odpady w lasach, przydrożach, tworzenie „dzikich wysypisk”. 

 
 
 
 

5.2. ODPADY PRZEMYSŁOWE 

Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi w województwie podkarpackim opierają 
się na danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego. Województwo podkarpackie należy 
do regionów o jednym z najniższych wskaźników ilości wytwarzania odpadów, w 2009 r. zajęło bardzo 
korzystne 12 miejsce w kraju. 

W województwie podkarpackim w 2009 r. wg danych GUS wytworzono ogółem 969,9 tys. Mg 
odpadów przemysłowych. Ogółem na terenie całej Polski wytworzono 111060,2 tys. Mg odpadów 
przemysłowych, zatem odpady z terenu naszego województwa stanowiły jedynie 0,87% odpadów 
całego kraju. 

W latach 2001-2006 łącznie ze wzrostem PKB stopniowo wzrastała ilość odpadów 
przemysłowych, w latach 2007-2009 pomimo wzrostu PKB ilość odpadów przemysłowych zaczęła 
spadać. Na ryc. 5.2.1. przedstawiono ilość odpadów przemysłowych w województwie podkarpackim, 
w latach 2000-2009 r. w odniesieniu do PKB. 
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Ryc. 5.2.1. Ilość odpadów przemysłowych w województwie podkarpackim w wytworzonych w latach 200 - 2009 
na tle zmian PKB  

Największa ilość odpadów przemysłowych została wytworzona w powiecie stalowowolskim, 
mieleckim oraz mieście Rzeszowie, co łącznie stanowi 47,6% odpadów z całego województwa. 
Natomiast najmniejsza ilość powstała w powiatach: jarosławskim, strzyżowskim oraz bieszczadzkim. 
Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w powiatach, w 2009 r. przedstawia ryc. 5.2.2. 
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Ryc.5.2.2. Ilość odpadów przemysłowych wytworzona w poszczególnych powiatach województwa 
podkarpackiego w 2009 r.  

Na terenie powiatu rzeszowskiego wytworzono ogółem 12,4 tys. Mg odpadów przemysłowych, 
co stanowiło jedynie 1,3% ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2009 r. na terenie 
całego województwa podkarpackiego. 

4,0%

1,9%

1,7% 0,4%

4,8%
10,1%

81,1%

poddane odzyskowi

unieszkodliwione poprzez
składowanie

magazynowane czasowo

kompostowane

unieszkodliwione termicznie

unieszkodliwione w inny
sposób

 

Ryc. 5.2.3. Gospodarka odpadami przemysłowymi na terenie województwa podkarpackiego w 2009 r.  

Na ryc. 5.2.3 przedstawiono w ujęciu procentowym sposób zagospodarowania odpadów 
przemysłowych, wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2009 r. Odzyskowi 
poddano największą ilość odpadów przemysłowych tj. 81,1% (786,4 tys. Mg), na składowiskach 
unieszkodliwiono 10,1% (97,9 tys. Mg), czasowo magazynowano 4,8% (46,4 tys. Mg) odpadów. 
Pozostałą ilość odpadów tj. 4% kompostowano, unieszkodliwiono termicznie lub unieszkodliwiono  
w inny sposób. W powiecie rzeszowskim odzyskowi poddano 11,9 tys. Mg odpadów przemysłowych, 
zmagazynowano 0,5 tys. Mg.  

Analiza struktury wytworzonych odpadów przemysłowych z terenu województwa podkarpackiego 
wykazała, że 85% ogólnej ilości wytworzonych odpadów przemysłowych to odpady zakwalifikowane 
do 5 grup: 

• odpady z procesów termicznych – grupa 10 (272,8 tys. Mg), 
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• odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych  - grupa 19 (164,7 tys. Mg), 

• odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 
oraz przetwórstwa żywności – grupa 02 (153,5 tys. Mg), 

• odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru  
i tektury – grupa 03 (124,5 tys. Mg), 

• odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
– grup[a 17 (112,4 tys. Mg). 

 
 
 
 

6.  EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA  

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza dzielimy na: punktowe (emisja zorganizowana  
z procesów energetycznych i technologicznych), powierzchniowe - rozproszone (emisja obszarowa 
np. z terenów zabudowy mieszkaniowej ogrzewanych indywidualnie tzw. „niska emisja”, z wysypisk,  
z obszarów użytkowanych rolniczo itp.), liniowe (emisja związana z ruchem kołowym).  

Na terenie powiatu rzeszowskiego zlokalizowane są 2 zakłady przemysłowe mające znaczny 
udział w emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Są to: 

• Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "Resmlecz", 
• Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej "Zapel" S.A. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego emisja zanieczyszczeń do powietrza w 2009 r. 

z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na terenie powiatu rzeszowskiego, wynosiła 118 
Mg zanieczyszczeń gazowych (bez emisji CO2) i 44 Mg zanieczyszczeń pyłowych.  

Emisja pyłów stanowiła 2,3%, a gazów 0,6% emisji w skali województwa. Powiat rzeszowski zajął 
13 miejsce w emisji pyłów i 17 w emisji gazów w województwie. W porównaniu z 2008 r. emisja 
zanieczyszczeń gazowych zmalała o 24 Mg, a pyłowych o 19 Mg. Emisja dwutlenku węgla wyniosła  
w 2009 r. 11 941 Mg i w stosunku do 2008 r. zmalała o 826 Mg.  

Na ryc. 6.1. i 6.2. przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych  
w województwie podkarpackim według powiatów. 
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Ryc. 6.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie 
podkarpackim według powiatów w 2009 r.  
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Ryc. 6.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie podkarpackim 
według powiatów w 2009 r.  

Wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza, w rozbiciu na podstawowe 
zanieczyszczenia w 2009 r. przedstawiała się następująco: zanieczyszczenia gazowe: 118 Mg  
(SO2 - 46 Mg, NO - 28 Mg, CO - 43 Mg); zanieczyszczenia pyłowe ze spalania paliw: 44 Mg. 

Na ryc. 6.3. przedstawiono wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza  
w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia w powiecie rzeszowskim w 2009 r.  

1%

36%

24%

39%

dwutlenke siarki tlenki azotu tlenek węgla pozostałe zanieczyszczenia gazowe

 

Ryc. 6.3. Wielkość rocznej emisji gazów (bez CO2) w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia w powiecie 
rzeszowskim w 2009 r. 

7. JAKOŚĆ POWIETRZA 

Celem pomiarów jakości powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 
Powietrza, jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów 
jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie 
monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych 
na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego, a priorytetowym obszarem dla 
monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje miejskie. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona powietrza atmosferycznego 
polega na zapewnieniu jak najlepszej jakości powietrza, przez utrzymanie poziomów substancji  
w powietrzu poniżej dopuszczalnych (docelowych) dla nich poziomów lub co najmniej na tych 
poziomach, zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych 
(docelowych), gdy nie są one dotrzymane. 
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Od 2002 r., w oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza, wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie. Ocena jakości powietrza 
atmosferycznego dokonywana jest w strefach, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (2008). Strefę stanowi aglomeracja o liczbie mieszkańców 
powyżej 250 tysięcy lub obszar powiatu lub kilku powiatów nie wchodzących w skład aglomeracji.  

Województwo podkarpackie zostało podzielone na 9 stref (dla ozonu strefę stanowi całe 
województwo) tj. strefa miasto Rzeszów, strefa miasto Przemyśl, strefa tarnobrzesko-leżajska, strefa 
mielecko-dębicka, strefa rzeszowsko-łańcucka, strefa jarosławsko-lubaczowska, strefa jasielska, 
strefa krośnieńsko-sanocka i strefa przemysko-bieszczadzka.  

Powiat rzeszowski położony jest na terenie strefy rzeszowsko-łańcuckiej. Na ryc. 7.1. 
przedstawiono podział stref ze względu na SO2, NO2, NOX, CO, benzen, pył PM10, metale  
i benzo(a)piren w województwie podkarpackim w 2009 r. 

 

 

Ryc. 7.1. Podział stref w województwie podkarpackim  

Tab. 7.1. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji określone dla  
2009 r.  

Substancja 
Okres 

uśredniania 
wyników 

pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom 

substancji  
w powietrzu 

(µg/m3) 

Wartość 
marginesu 
tolerancji  

w roku 2009 
(µg/m3) 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

powiększony o margines 
tolerancji za rok 2009 

(µg/m3) 

Dopuszczalna 
częstość 

przekroczenia 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

Benzen rok 
kalendarzowy 5 1/ 1 6 - 

jedna godzina 200 1/ 10 210 18 razy 
Dwutlenek azotu rok 

kalendarzowy 40 1/ 2 42 - 

jedna godzina 3501/ 0 350 24 razy 

24 godziny 125 1/ 0 125 3 razy Dwutlenek siarki 
rok 

kalendarzowy 20 2/ 0 20 - 

Ołów rok 
kalendarzowy 0,5 1/ 0 0,5 - 

24 godziny 50 1/ 0 50 35 razy Pył zawieszony 
PM10 rok 

kalendarzowy 40 1/ 0 40 - 

Tlenek węgla 8 godzin 10 000 1/ 0 10 000 - 
1/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
2/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 
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Tab. 7.2. Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu  
 
 

Nazwa substancji 

 
 

Okres uśredniania 
wyników pomiaru 

 
 

Docelowe poziom 
substancji w 
powietrzu  

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
poziomu 

docelowego w roku 
kalendarzowym 

 
Termin osiągnięcia 

docelowego 
poziomu substancji 

w powietrzu 

Arsen rok kalendarzowy  6 ng/m3 1/ - 2013 
Benzo(a)piren rok kalendarzowy  1 ng/m3 1/ - 2013 
Kadm rok kalendarzowy  5 ng/m3 1/ - 2013 
Nikiel rok kalendarzowy  20 ng/m3 1/ - 2013 

osiem godzin  120 µg/m3 1/ 25 dni 2010 
Ozon Okres wegetacyjny 

(1V-31 VII) 18000 µg/m3.h 2/ - 2010 

1/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
2/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 
 

Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi (dla terenu kraju i uzdrowisk) oraz ze względu na ochronę roślin (dla terenu 
kraju poza aglomeracjami i miastami na prawach powiatu).  

Wyniki monitoringu powietrza w Polsce interpretowane są w oparciu o rozporządzenie w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (2008), które określa wartości dopuszczalne lub wartości 
docelowe stężeń niektórych substancji w powietrzu. 

Wyniki oceny substancji w strefach stanowią dla marszałka województwa podstawę do 
opracowania naprawczych programów ochrony powietrza dla stref, w których przekroczone zostały 
standardy jakości powietrza. 

Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2009 
dostępne są na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: www.wios.rzeszow.pl. 

7.1.  WYNIKI ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE 
RZESZOWSKO-ŁAŃCUCKIEJ NA TLE WOJEWÓDZTWA ZA ROK 2009 

Monitoring powietrza atmosferycznego na terenie województwa podkarpackiego w 2009 r. 
obejmował pomiary na stacjach monitoringu powietrza działających w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Stacje te nadzorowane były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie. 
Pomiary dokonywane były na 26 stacjach i stanowiskach pomiarowych włączonych do wojewódzkiej 
sieci monitoringu powietrza. Na stacjach tych prowadzone były pomiary substancji normowanych 
rozporządzeniem w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2008) tj. dwutlenek azotu, 
dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10, zanieczyszczenia w pyle 
zawieszonym PM10: ołów, kadm, nikiel, arsen, benzo(a)piren (w kryterium ochrony zdrowia) oraz 
dwutlenek siarki, tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) i ozon (w kryterium ochrony roślin). 

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2009 
stanowiły: 

• w przypadku dwutlenku siarki, tlenków azotu, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla 
– dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 
ustalonych dla stężeń 1-godzinnych i dobowych, rozporządzenie w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (2008) określa dozwolona liczbę przekroczeń ustalonych 
norm), 

• w przypadku dwutlenku azotu i benzenu – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 
powiększony o margines tolerancji (dozwolone przypadki przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego odnoszą się także do jago wartości powiększonej o margines tolerancji), 

• w przypadku arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu i ozonu – poziom docelowy. 
Wnioski z oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim, w tym strefie rzeszowsko-

łańcuckiej za 2009 r. są następujące: 
Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań w 2009 r., tj. dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek 
azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie województwa niskie wartości stężeń. Nie 
stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu, 
zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie 
wszystkich stref z terenu województwa podkarpackiego w tym strefę rzeszowsko-łańcucką pod 
względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A.  
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Na ryc. 7.1.1. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w województwie 
podkarpackim w 2009 r., zaś na ryc. 7.1.2. rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu  
w województwie podkarpackim w 2009 r. 

Na terenie strefy rzeszowsko-łańcuckiej stężenia średnioroczne dwutlenku siarki kształtowały 
się w przedziale 3,0-7,0 µg/m3 (tj. 15-35% normy), zaś dwutlenku azotu w przedziale  
12,0-24,0 µg/m3 (tj. 30-60% normy). 

 
 
 
 
 
 

 

Ryc. 7.1.1. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w województwie podkarpackim w 2009 r. 
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Ryc. 7.1.2. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w województwie podkarpackim w 2009 r. 

 
 
 
Średnioroczne stężenia benzenu na terenie strefy rzeszowsko-łańcuckiej nie przekroczyły  

w 2009 r. 50% normy rocznej.  
W przypadku ozonu w kryterium ochrony zdrowia nie został dotrzymany poziom celu 

długoterminowego. Termin osiągnięcia tego celu upływa w 2020 r. W ramach wojewódzkiego 
programu ochrony środowiska należy podjąć uzasadnione ekonomicznie działania techniczne  
i technologiczne, mające na celu dotrzymanie celu długoterminowego ozonu od 2020 r.  

Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na 
obszarze całego województwa.  

Stężenia średnioroczne pyłu PM10 na terenie strefy rzeszowsko-łańcuckiej kształtowały się  
w przedziale 24,0-32,0 µg/m3 (60-80% normy). Na ryc. 7.1.3. przedstawiono rozkład stężeń 
średniorocznych pyłu PM10 w województwie podkarpackim w 2009 r. 
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Ryc. 7.1.3. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w województwie podkarpackim w 2009 r. 

W ocenie za rok 2009 strefa rzeszowsko-łańcucka w zakresie pyłu PM10 została 
zakwalifikowana do klasy A. 

Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość 
docelową we wszystkich punktach pomiarowych województwa, co było podstawą dla zaliczenia stref 
miasto Rzeszów, miasto Przemyśl, tarnobrzesko-leżajskiej, mielecko-dębickiej, jarosławsko-
lubaczowskiej, jasielskiej i krośnieńsko-sanocka do klasy C. Ponieważ dla benzo(a)piranu ustalona 
została bardzo niska wartość docelowa, istnieje również ryzyko niedotrzymania tej wartości w strefach 
przemysko-bieszczadzkiej i rzeszowsko-łańcuckiej. Z uwagi na to działaniami na rzecz obniżenia 
emisji B(a)P do powietrza należałoby objąć obszar całego województwa. 

8.  WYNIKI BADAŃ POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  

Obowiązek badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wynika z zapisów ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.   

WIOŚ w Rzeszowie prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych na 
obszarze województwa podkarpackiego w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Badania prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu  
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  
(2007). 
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Przedmiotem badań monitoringowych jest poziom pola elektromagnetycznego, określony przez 
wartość składowej elektrycznej pola, w miejscach dostępnych dla ludności na określonych  
w rozporządzeniu trzech kategoriach obszarów: 

• w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., 
• w pozostałych miastach, 
• na terenach wiejskich. 
W latach 2008-2009 WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania poziomów pól 

elektromagnetycznych na obszarze powiatu rzeszowskiego w trzech punktach pomiarowych, 
zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na obszarach wiejskich w miejscowościach 
Boguchwała (2008 r.), Trzebownisko i Kamień (2009 r.). 

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzona została na podstawie 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie  
z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego dla 
zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m. 

Ocena wyników przeprowadzonych badań nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach. 

Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zarejestrowano  
w miejscowości Boguchwała i wyniosła ona 0,16 V/m +/- 0,032 V/m. 

Pomiary przeprowadzone w miejscowości Trzebownisko wykazały, że poziomy pól 
elektromagnetycznych w środowisku są tak niskie, że ich minimalnej wartości nie da się precyzyjnie 
określić przy użyciu zastosowanej sondy pomiarowej (poniżej poziomu czułości sondy). 

Lokalizację punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu 
rzeszowskiego przedstawiono na ryc. 8.1. 

 

Ryc.8.1. Lokalizacja punktów sieci monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu 
rzeszowskiego w latach 2008-2009 
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Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze powiatu 
rzeszowskiego przedstawiono w tabeli 8.1.  

 
Tab.8.1. Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze powiatu 
rzeszowskiego w latach 2008-2009 

Lp. 
Współrzędne 

punktu 
pomiarowego 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego 
Rok 

badań 

 Poziom pola 
elektromagnetycznego 

(wartość składowej 
elektrycznej pola Ep 

[V/m] 

Średni poziom pola 
elektromagnetycznego 

(średnia wartość 
składowej elektrycznej 

pola Ep [V/m] 

Dopuszczalna 
wartość 

składowej 
elektrycznej 

pola Ep [V/m] 

1 N 49º58’49,7” 
E 21º56’16,1” Boguchwała 2008 0,16+/-0,032 

2 N 50º04’44,7” 
E 22º02’24,2” Trzebownisko 2009 <0,1+/-0,02 

3 N 50º19’08,5” 
E 22º08’08,1” Kamień 2009 0,11+/-0,022 

0,12+/-0,025 7,0 

 

 

Ryc.8.2. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale 

9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

W ewidencji WIOŚ  w Rzeszowie znajduję się na terenie powiatu rzeszowskiego 284 zakłady, co 
stanowi 8 % ogólnej liczby podmiotów ujętych w ewidencji.  Zgodnie z zasadą podziału  zakładów, 
opartą na częstotliwości kontroli i ryzyku związanym ze środowiskiem, zakłady na terenie powiatu 
rzeszowskiego zakwalifikowano do pięciu kategorii:  

• Kategoria I – ryzyko najwyższe, kontrola co roku – 3 zakłady,  
• Kategoria II – ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej – 23 zakłady,  
• Kategoria III – ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej – 14,  
• Kategoria IV – ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej – 184,  
• Kategoria V – pozostałe, co do zasady nie objęte planowaniem – 60. 
W 2009 r., na terenie powiatu rzeszowskiego inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzili 58 

kontroli, co stanowi 15 % ogólnej liczby kontroli.   
Według danych WIOŚ na terenie powiatu rzeszowskiego występuje 5 instalacji, które podlegają 

obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC). Są to: 
• Cegielnia J. Niemiec w Nienadówce, 
• Cegielnia Ceramika Budowlana s.c. w Trzebusce, 
• Cegielnia Przewrotne B. Bańbor, H. Bańbor sp. j. w Przewrotnem, 
• Składowisko odpadów komunalnych w Dynowie. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, 
• Instalacja do recyklingu i unieszkodliwiania padliny zwierzęcej „Saria Małopolska”, oddział  

w Przewrotnem. 
Wszystkie ww. instalacje uzyskały wymagane pozwolenia zintegrowane. 
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