


W prezentacji został przedstawiony stan środowiska w mieście  

Stalowa Wola oraz w województwie podkarpackim, w oparciu o dane 

pozyskane w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu 

środowiska (PMŚ) w 2012 i 2013 roku. 

 

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA 

został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony 

Środowiska, w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 

10 lat później ustawa Prawo ochrony środowiska wzmocniła dodatkowo rangę 

PMŚ, definiując system, jako obejmujący nie tylko diagnozę stanu środowiska, 

ale także jego prognozę oraz nałożyła obowiązek systematycznego 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych o środowisku. 

 

Działalność PMŚ z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji 

Ochrony Środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska. 



 
ZADANIA  REALIZOWANE  W  RAMACH PAŃSTWOWEGO  

MONITORINGU  ŚRODOWISKA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ŚRODOWISKA: 

 
• Badania jakości wód w rzekach 

• Badania jakości powietrza 

• Pomiary hałasu komunikacyjnego 

• Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych 



Monitoring stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

  Zasady polityki wodnej w państwach Unii Europejskiej określa dyrektywa 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zwana Ramową Dyrektywą 
Wodną (RDW). Postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej wdrożone zostały 
do polskiego prawa, przede wszystkim poprzez ustawę Prawo wodne. Ustawa 
ta stanowi podstawę prawną i merytoryczną do realizacji PMŚ w zakresie 
monitoringu wód.  

  Od 2007 roku monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest  
w wyznaczonych jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP).  

                Jednolita część wód powierzchniowych 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.  

  Każda jednolitych częściach wód powierzchniowych przypisana została do 
jednego z 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.  

 
 

 

  



Monitoring stanu jednolitych części wód powierzchniowych  

   
 

 

  

  

 Dla jednolitych części wód, stanowiących podstawową jednostkę 
gospodarowania wodami, określa się stan ekologiczny/potencjał 
ekologiczny oraz stan chemiczny. 
  
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza nowe pojęcia w ocenie stanu wód:  
 

• klasyfikację stanu ekologicznego jednolitych części wód w ciekach 
naturalnych, jeziorach, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, 
 

• klasyfikację potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych 
jednolitych części wód powierzchniowych, 
 

• klasyfikację stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. 
 

 

 

  



Monitoring stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

   
 

 

  

   
 

  Stan wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki 
monitoringu z kryteriami wyrażonymi jako wartości graniczne 
wskaźników jakości wód. 

  
  Na stan ogólny wód składają się stan 

ekologiczny/potencjał (w którym pod uwagę brane są elementy 
biologiczne, a także jako wskaźniki wspierające elementy 
fizykochemiczne i hydromorfologiczne tj.: reżim hydrologiczny 
wód, ciągłość rzeki, charakter podłoża) 
oraz stan chemiczny (oceniany na podstawie wskaźników 
chemicznych, charakteryzujących występowanie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym tzw. 
substancji priorytetowych).  

  Podstawowe znaczenie w klasyfikacji zyskały elementy 
biologiczne, charakteryzujące występowanie w wodach różnych 
zespołów organizmów.  

 
 

 

 

  



   
 

 

  

NOWE ZASADY MONITORINGU WÓD – RAMOWA DYREKTYWA WODNA 

2000/60/WE 

Osiągnięcie celu RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ (DOBRY STAN WÓD) będzie możliwe m.in. 

przez odpowiedni system monitoringu. 

 

RAMOWA DYREKTYWA WODNA wprowadza 4 formy monitoringu wód: 

  

• diagnostyczny, 

• operacyjny, 

• badawczy, 

• monitoring obszarów chronionych 

 

Eutrofizacja 

komunalna  

i rolnicza 

NATURA 2000 

siedliska i gatunki  

Cele rekreacyjne 

- kąpieliska 
Wody do picia Wody dla 

ryb 

Rzeki podzielone zostały na tzw. jednolite części wód, dla których wykonuje się ocenę 

stanu/potencjału ekologicznego (badanie elementów biologicznych) i/lub ocenę stanu 

chemicznego (badanie substancji priorytetowych). 
 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód  

powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2011.258.1550) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz.U.2013.1558) . 



   
 

 

  

SCHEMAT OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

STAN CHEMICZNY 

(DOBRY/PONIŻEJ DOBREGO) 
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STAN / POTENCJAŁ  

EKOLOGICZNY 

I klasa – BARDZO DOBRY / 

MAKSYMALNY 

II klasa – DOBRY 

III klasa – UMIARKOWANY 

IV klasa – SŁABY 

V klasa - ZŁY 

ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE 

(wspierające)  

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

Fitobentos. Makrofity, fitoplankton, 

makrobezkręgowce 

ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE 

(wspierające) 

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE I INNE 

NIEBEZPIECZNE 

OCENA 

SPEŁNIANIA 

WYMOGÓW 

JAKOŚCI NA 

OBSZARACH 

CHRONIONYCH 

Jeśli nie w obszarze chronionym 

Oceny stanu wód powierzchniowych (osiąga/nie osiąga 

stan dobry) dokonuje się poprzez porównanie wyniku 

klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego z uwzględnieniem spełniania wymogów 

jakości na obszarach chronionych. 

Stan wód wyznaczany jest przez gorszy ze stanów.  

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.  

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód  

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla  

substancji priorytetowych (Dz.U.2011.257.1545)  

oraz projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 

2014 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych . 



Monitoring stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

   
 

 

  

  Obowiązek badania i oceny stanu wód powierzchniowych 
w ramach PMŚ wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 roku – Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego 
artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie 
elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych 
należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska.  

  W wojewódzkich programach monitoringu środowiska 
(WPMŚ) na lata 2010-2015, w sieci monitoringowej 
województwa podkarpackiego znalazło się 96 jednolitych 
części wód rzecznych, w tym 48 naturalnych i 45 silnie 
zmienionych oraz 3 silnie zmienione jednolite części wód 
będące zbiornikami zaporowymi.  

            W WPMŚ, z terenu miasta Stalowa Wola znalazły się 2 
JCWP silnie zmienione: San od Rudni do ujścia, Barcówka.    

 

 

 

 

Szczegółowa analiza stanu wód JCWP, wraz z objaśnieniem metodyki oceny, jest 

przedstawiona w publikacji WIOŚ Rzeszów: Raport o stanie środowiska  

w województwie podkarpackim w 2013 roku. 



   
 

 

  

Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału 
ekologicznego w jednolitych częściach 
wód województwa podkarpackiego 
przedstawiają się następująco: bardzo 
dobry i dobry stan ekologiczny oraz 
potencjał maksymalny i dobry 
stwierdzono w 46,9% jednolitych części 
wód powierzchniowych badanych na 
obszarze województwa. Stan i potencjał 
ekologiczny poniżej dobrego 
(umiarkowany, słaby, zły) charakteryzował 
53,1% części wód.  
O klasyfikacji stanu i potencjału 
ekologicznego decydowały przede 

wszystkim elementy biologiczne.  

  
 

 

 

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

 w województwie podkarpackim 

Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału 

ekologicznego w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych (w tym na obszarach 

chronionych); województwo podkarpackie 

2013 r.  



   
 

 

  

Substancje priorytetowe i inne substancje 
zanieczyszczające, stanowiące podstawę oceny stanu 
chemicznego jednolitych części wód monitorowane były 
na obszarze województwa podkarpackiego ogółem w 51 
JCWP, w tym, w 36 JCWP objętych przez WIOŚ  
w Rzeszowie programem monitoringu diagnostycznego  
i w 15 JCWP objętych monitoringiem operacyjnym. W 17 
JCWP, występujących na obszarach chronionych 
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, wykonano także ocenę stanu 
chemicznego w zakresie wskaźników badanych na tych 
obszarach. Badania wykazały stan poniżej dobrego w 3 
JCWP (tj. 8,3 % ocenianych): „Wisłoka od Dębownicy do 
Ropy”, „Jasiołka od Panny do Chlebianki” i „Strwiąż do 
granicy państwa”. Środowiskowe normy jakości 
przekroczył wskaźnik - suma benzo(g,h,i)-perylenu 
i indeno(1,2,3-cd)pirenu (wskaźnik z grupy WWA).  
W 2 JCWP „San od Wołosatego do zbiornika Solina” oraz 
„Wisłok do zbiornika Besko” odstąpiono od klasyfikacji 
stanu chemicznego  z uwagi na geogeniczny charakter 
zanieczyszczenia (WWA). W pozostałych ocenianych 
JCWP stwierdzono stan chemiczny dobry.  
 

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

 w województwie podkarpackim 

Wyniki klasyfikacji stanu  

chemicznego jednolitych części 

wód powierzchniowych; 

województwo podkarpackie 

2013 r.  



   
 

 

  

Ocena stanu wód została wykonana dla 96 
jednolitych części wód powierzchniowych,  
w tym 53 części wód zostało ocenionych na 
podstawie kompletu elementów składowych 
oceny, tj. wyników klasyfikacji 
stanu/potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego (w dwóch jednolitych częściach 
wód „Kłopotnica” i „Sanoczek” wykonano 
ocenę stanu wód wyłącznie dla obszarów 
chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną).  
Łącznie stan wód określono w 74 jednolitych 
częściach wód. Stan dobry charakteryzował 
28,4% jednolitych części wód, natomiast stan 
zły stwierdzono w 71,6% jednolitych części 
wód.  
Dla pozostałych 22 jednolitych części wód 
powierzchniowych ocenę wykonano w 
niepełnym zakresie elementów. 
 

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

 w województwie podkarpackim 

Wyniki oceny stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych; województwo 

podkarpackie 2013 r. 



   
 

 

  

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

w mieście Stalowa Wola 
    
• 1. Barcówka PLRW20001722929 (ppk reprezentatywny Barcówka - Stalowa 

Wola) – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny  
w obszarach chronionych UMIARKOWANY. Decydujące znaczenie w ocenie 
potencjału ekologicznego wód miały wskaźniki biologiczne (fitobentos), które 
odpowiadały klasie III oraz wskaźniki fizykochemiczne z grupy 3.1 - 3.5 (ogólny 
węgiel organiczny), które zostały ocenione poniżej potencjału dobrego.  

      Ocena spełniania wymagań na obszarach chronionych:  STWIERDZONO 
EUTROFIZACJĘ KOMUNALNĄ 

  Klasyfikacja stanu JCWP: ZŁY STAN WÓD 

• 2. San od Rudni do ujścia PLRW20002122999 (ppk reprezentatywny San - 
Wrzawy) – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny  
w obszarach chronionych UMIARKOWANY. Decydujące znaczenie w ocenie 
potencjału ekologicznego wód miały wskaźniki biologiczne (makrofity  
i makrobezkręgowce bentosowe), które odpowiadały klasie III.  

      Stan chemiczny DOBRY. 
   Ocena spełniania wymagań na obszarach chronionych:  NIE STWIERDZONO 

EUTROFIZACJI KOMUNALNEJ 

  Klasyfikacja stanu JCWP: ZŁY STAN WÓD 

 



 Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach 

PMŚ wynika z art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska.  

 

 Na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 cytowanej ustawy, do 

prowadzenia badań jakości powietrza atmosferycznego i wykonywania rocznych 

ocen zobowiązany jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska.  

 

 Celem funkcjonowania monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie 

informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz 

wykonywanie analiz i ocen w zakresie przestrzegania standardów jakości 

powietrza. Oceny jakości powietrza wykonuje się zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu  

Monitoring powietrza atmosferycznego  



 Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których, w rozporządzeniu 

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

substancji w powietrzu, określono wartości dopuszczalne lub wartości docelowe 

stężeń w powietrzu.  

Nazwa  

substancji  

Okres uśredniania  

wyników  

Dopuszczalny 

poziom substancji  

w powietrzu  

(μg/m3)  

Dopuszczalna częstość 

przekraczania 

dopuszczalnego poziomu w 

roku  

Benzen rok kalendarzowy 51/ - 

Dwutlenek 

azotu 

jedna godzina 2001/ 18 razy 

rok kalendarzowy 401/ - 

Dwutlenek 

siarki 

jedna godzina 3501/ 24 razy 

24 godziny 1251/ 3 razy 

rok kalendarzowy 

i pora zimowa (okres od 01.X do 

31.III) 

202/ - 

Ołów rok kalendarzowy 0,51/ - 

Pył PM 10 
24 godziny 501/ 35 razy 

rok kalendarzowy 401/ - 

Monitoring powietrza atmosferycznego  

Poziomy dopuszczalne niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi 1/  

i ochronę roślin 2/ 



Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów 
Docelowy poziom substancji  

w powietrzu 

Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3  

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3  

Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3  

Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m3  

Ozon 

8-godzin 120 µg/m3  

Okres wegetacyjny 

(1V-31VII) 
18000 µg/m3 h 

Poziom dopuszczalny PM2.5 w powietrzu powiększony o margines tolerancji 

Okres 

uśredniania 

stężeń  

Poziom 

dopuszczalny 

PM2.5  

w powietrzu 

w [μg/m3] 

Poziom dopuszczalny PM2.5 w powietrzu 

powiększony o margines tolerancji) [μg/m3] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

rok 

kalendarzowy 
25 30 29 29 28 27 26 26 25 

Monitoring powietrza atmosferycznego  

Poziom docelowy dla niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi  



 Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w mieście Stalowa 

Wola określany jest na podstawie danych automatycznej stacji monitoringu 

powietrza umiejscowionej przy ul. Szklarniowej w Nisku. 

 

Zanieczyszczenie 
WIOŚ Rzeszów: 

Nisko, ul. Szklarniowa 

Dwutlenek siarki 5,5 mg/m3 

Dwutlenek azotu * mg/m3 

Benzen 1,6 mg/m3 

Pył zawieszony PM10 34,9 mg/m3 

Pył zawieszony PM 2.5 26 mg/m3 

Benzo(a)piren 3,5 ng/m3 

* - niepełna seria pomiarowa – nie obliczono średniej rocznej 

 

Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza w 2013 r. dla stacji w Nisku  

 

Monitoring powietrza atmosferycznego  



W roku 2013 w województwie 

podkarpackim funkcjonowało 

11 stacji pomiarowych:  

dwie w strefie miasto 

Rzeszów,  

dziewięć w strefie 

podkarpackiej: Jasło, 

Przemyśl, Krosno, Mielec, 

Nisko, Tarnobrzeg, 

Żydowskie. 

Województwo podkarpackie 

podzielone jest na dwie strefy: 

miasto Rzeszów,  podkarpacka. 

 

Monitoring powietrza atmosferycznego  



 Do wykonania oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za 

rok 2013 po raz pierwszy wykorzystane zostały wyniki modelowania 

zanieczyszczenia powietrza wykonane na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie przez Biuro 

Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.  

  

 Do obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń na obszarze województwa 

podkarpackiego użyto modelu Calmet/Calpuff. Obliczenia rozkładów stężeń 

wykonano w oparciu o uzupełnioną bazę emisji i dane meteorologiczne za rok 

2013. Modelowanie obejmowało SO2, NO2, NOx, CO, O3, benzen, pył PM10, pył 

PM2.5, arsen, kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren. 

  

 W modelowaniu uwzględniono bazę emitorów punktowych zawierają 

lokalizację źródeł, ich parametry techniczne oraz emisję z określoną zmiennością 

czasową. Pozostałe typy emisji zostały zebrane w katastrach. Katastry: w siatce 

1x1 km na obszarach pozamiejskich oraz 250x250 m w miastach. Jedynie kataster 

emisji z rolnictwa oraz emisji naturalnej został przygotowany w siatce 5x5 km. 

Wszystkie typy emisji (katastry) mają określoną zmienność w funkcji czasu. 

Monitoring powietrza atmosferycznego  



1. Dwutlenek siarki 

 

 Najwyższe stężenia 1-godzinne SO2 zawierają się w przedziale  

35-120 mg/m3. Stężenia 1-godz. SO2 nie przekraczają 50% normy. W zakresie 

stężeń średniorocznych SO2 na przeważającym obszarze miasta Stalowa Wola 

maksymalne wartości stężeń zawierały się w przedziale 6,7-7,1 mg/m3 (33-35% 

normy). W północno-wschodniej części miasta stężenia były wyższe i kształtowały 

się na poziomie 7,1-7,6 mg/m3.  

Monitoring powietrza atmosferycznego  

 W strefie miasto Rzeszów stężenie 

średnioroczne dwutlenki siarki wyniosło 5,5 

mg/m3. W strefie podkarpackiej stężenia 

średnioroczne SO2 kształtowały się na poziomie: 

w Jaśle 8,4 mg/m3, w Przemyślu 6,3 mg/m3,  

w Nisku 5,5 mg/m3. 

 

  

 

Na rysunku przedstawiono rozkład stężeń 

średniorocznych SO2 na podstawie modelowania 

za rok 2013.  



2. Dwutlenek azotu 

 

 Najwyższe stężenia 1-godzinne NO2 zawierają się w przedziale  

20-70 mg/m3. Stężenia 1-godz. NO2 nie przekraczają 50% normy. Najwyższe 

stężenia 1-godz. NO2 wystąpiły w centralnej części miasta Stalowa Wola.  

W zakresie stężeń średniorocznych NO2 na przeważającym obszarze miasta 

maksymalne wartości stężeń zawierały się w przedziale 4-8 mg/m3 (10-20% 

normy). Na obrzeżach miasta stężenia średnioroczne NO2 były niższe 2-4 mg/m3 

(5-10% normy).  

Monitoring powietrza atmosferycznego  

 W strefie miasto Rzeszów stężenie 

średnioroczne dwutlenki azotu wyniosło w 2013 r. 

20,1 mg/m3 i stanowiło 50% normy. W strefie 

podkarpackiej średnioroczne stężenia dwutlenku 

azotu wyniosły: w Jaśle 12,8 mg/m3 (32% normy),  

w Przemyślu 16,6 mg/m3 (42% normy). W Nisku  

z uwagi na braki w serii pomiarowej nie obliczono 

stężenia średniorocznego. 

 

 

Na rysunku przedstawiono rozkład stężeń 

średniorocznych NO2 na podstawie modelowania 

za rok 2013. 



3. Benzen 

 

 W zakresie stężeń średniorocznych benzenu na przeważającym 

obszarze miasta Stalowa Wola maksymalne wartości stężeń zawierały się  

w przedziale 0,23-0,34 mg/m3 (4,6-6,8% normy). Na obrzeżach miasta stężenia 

średnioroczne NO2 były niższe 0,15-0,17 mg/m3 (3-3,4% normy) . 

Monitoring powietrza atmosferycznego  

 Stężenia średnioroczne benzenu  

w wyznaczonych punktach pomiarowych nie 

wykazały przekroczenia dopuszczalnej normy 

rocznej. Najwyższe stężenie średnioroczne 

benzenu na poziomie 1,8 mg/m3 (36% normy) 

zanotowano w Przemyślu, Jaśle i Tarnobrzegu.  

 

  

 

 

Na rysunku przedstawiono rozkład stężeń 

średniorocznych benzenu na podstawie 

modelowania za rok 2013. 



4. Metale 

 Stężenia metali osiągnęły w 2013 r. na obszarze miasta Stalowa Wola 

bardzo niskie wartości. Stężenia średnioroczne arsenu zawierały się w przedziale 

0,15-1 ng/m3 i stanowiły 4-17% poziomu docelowego. Stężenia średnioroczne 

kadmu zawierały się w przedziale 0,12-0,5 ng/m3 i stanowiły 2-10% poziomu 

docelowego. Stężenia średnioroczne niklu zawierały się w przedziale 0,8-4 ng/m3  

i stanowiły 4-20% poziomu docelowego. Stężenia średnioroczne ołowiu zawierały 

się w przedziale 0,002-0,007 mg/m3 i stanowiły 0,4-1,4% poziomu dopuszczalnego.  

 

 Stężenia średnioroczne arsenu w punktach pomiarowych kształtowały się 

w przedziale 1,1-1,6 ng/m3 (18-27% wartości docelowej). Najwyższe stężenie 

średnioroczne zanotowane zostało w Jaśle. 

 Stężenia średnioroczne kadmu w punktach pomiarowych zawierały się  

w przedziale 0,6 do 1,1 ng/m3 (12-22% wartości docelowej). Najwyższe stężenie 

średnioroczne zanotowane zostało w Krośnie. 

 Stężenie średnioroczne niklu w punktach pomiarowych zawierało się w 1-

1,1 ng/m3 (5-5,5% wartości docelowej). Najwyższe stężenie średnioroczne niklu 

odnotowano w Przemyślu. 

 Średnioroczne stężenie ołowiu w regionie utrzymywało się na poziomie 

0,01 do 0,03 mg/m3. Najwyższe stężenie średnioroczne ołowiu zanotowano w Jaśle. 

Monitoring powietrza atmosferycznego  



5. Benzo(a)piren 

 

 Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu  na przeważającym obszarze 

miasta Stalowa Wola zawierały się w przedziale 1-2 ng/m3 przekraczając poziom 

docelowy ustalony dla tego zanieczyszczenia. Jedynie na krańcach południowo-

wschodnich miasta stężenia były niższe od 1 ng/m3. Prawie cały obszar Stalowej 

Woli został zaliczony do obszarów przekroczeń wyznaczonych w województwie 

podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem.  

Monitoring powietrza atmosferycznego  

 Po przeanalizowaniu wyników pomiarów 

ze stacji monitoringu powietrza oraz wyników 

modelowania dokonano klasyfikacji stref  

w województwie podkarpackim ze względu na 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

benzo(a)pirenem w kryterium ochrony zdrowia.  

 Wyniki pomiarów i modelowania były 

podstawą do wyznaczenia obszarów przekroczeń 

w województwie podkarpackim. Łącznie w 

województwie podkarpackim wyznaczono 27 

obszarów przekroczeń poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu obejmujących swoim zasięgiem 

6445,5 km2
 (36% województwa podkarpackiego).  



6. Pył PM10 

 

 Stężenia średnioroczne pyłu PM10 zawierały się w przedziale 15-30 mg/m3 

i stanowiły 38-75% poziomu dopuszczalnego. W zakresie stężeń dobowych na 

przeważającym obszarze miasta Stalowa Wola liczba dni ze stężeniem pyłu PM10 

wyższym od 50 mg/m3 nie przekroczyła dopuszczonych 35 przypadków.  

Monitoring powietrza atmosferycznego  

 Wartości stężeń średniorocznych pyłu 

PM10 określone w modelowaniu zawierały się 

w przedziale 7-63 mg/m3 (17,5-157,5%. 

poziomu dopuszczalnego). Najwyższe 

stężenie średnioroczne pyłu PM10 

zlokalizowano w Jaśle.  

 

 Łącznie w województwie 

podkarpackim wyznaczono 13 obszarów 

przekroczeń w zakresie dopuszczalnego 

stężenia średniorocznego pyłu PM10 

obejmujących swoim zasięgiem 53,9 km2 

(0,3% województwa podkarpackiego).  



7. Pył PM2.5 

 

 Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2.5 na przeważającym 

obszarze miasta Stalowa Wola zawierały się w przedziale 15-20 mg/m3.  

W południowo zachodniej części miasta stężenia PM2.5 były niższe na poziomie 10-

15 mg/m3. Na niewielkim obszarze miasta (okolice Stalowa Wola - Rozwadów) 

stężenia PM2.5 kształtowały się na poziomie 20-25 mg/m3.  

Monitoring powietrza atmosferycznego  

  W punkcie pomiarowym w Krośnie 

średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 wyniosło  

27,6 mg/m3 (110,4% normy). Na stacji pomiarowej 

w Przemyślu średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 

wyniosło 24,3 mg/m3 (97,2% normy). W Nisku 

stężenie średnioroczne wyniosło 26 mg/m3  

i stanowiło (104% normy).  

 Wyniki pomiarów i modelowania były 

podstawą do wyznaczenia obszarów przekroczeń 

pyłu PM2.5 w województwie podkarpackim. 

Łącznie wyznaczono 17 obszarów przekroczeń  

w zakresie dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego pyłu PM2.5 obejmujących swoim 

zasięgiem 101,3 km2
 (0,6% województwa).  



Monitoring pól elektromagnetycznych   
 W roku 2013, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r.  
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645), do badań na obszarze województwa podkarpackiego 
wytypowano 45 obszarów, na których w miejscach dostępnych dla ludności zlokalizowano punkty 
pomiarowe. 

 Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883). Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności 
wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla 
częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m. 

                  Na terenie miasta Stalowa Wola pomiary prowadzono w 3 punktach, zlokalizowanych na 
osiedlach: Widok, Centralne, Pławo. Wyniki badań nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  

                 Na podstawie wyników przeprowadzonych badań również nie stwierdzono przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach województwa 
podkarpackiego. Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych (wyższe od progu czułości sondy 
pomiarowej), jednak dużo niższe od poziomu dopuszczalnego, zarejestrowano w następujących 
miastach:  
1) Rzeszów, osiedle Mieszka I (1,52 V/m +/- 0,32 V/m),  
2) Przeworsk, plac Mickiewicza (1,48 V/m +/- 0,31 V/m),  
3) Leżajsk, ul. Spokojna (0,48 V/m +/- 0,1 V/m).  

 

   



Monitoring hałasu komunikacyjnego 

   Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja 

zmian stanu akustycznego środowiska. 

  

 Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska starosta sporządza 

mapy akustyczne dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy (art. 

118 ustawy Poś).  

 

 Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest również obowiązany 

sporządzić mapy akustyczne, w przypadku gdy eksploatacja tych obiektów może 

powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 

ustawy Poś).  

 

 Na pozostałych obszarach, nie objętych procesem opracowania map 

akustycznych, oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska (art. 117 ustawy Poś).  



Monitoring hałasu komunikacyjnego 

 Ostatnie pomiary stanu akustycznego dla miasta Stalowa Wola 

przeprowadzone zostały  w rok 2012. Badaniem objęte zostały 4 ulice.  

W 3 przypadkach stwierdzone zostały przekroczenia dopuszczalnych norm.  

 W roku 2012 badaniu poddane zostały trzy rejony województwa 

podkarpackiego, miasta: Sanok, Stalowa Wola oraz Ropczyce. 

 



Monitoring hałasu komunikacyjnego 

 W mieście Stalowa Wola pomiary zostały przeprowadzone na ulicach nie 

objętych  mapami akustycznymi sporządzanymi przez GDDKIA oraz PZDW. 

 



Monitoring hałasu przemysłowego 

  

 Zgodnie z zaleceniem Działu Inspekcji WIOŚ w Rzeszowie Delegatury  

w Tarnobrzegu z dnia 9 czerwca 2014 r., na ustalenie długookresowych średnich 

poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN w otoczeniu Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli, Laboratorium WIOŚ Rzeszowie przystąpiło 

do badań w wyznaczonym podczas wizji lokalnej reprezentatywnym punkcie 

pomiarowym, zlokalizowanym przy bloku mieszkalnym, ul. PCK 7A w Stalowej 

Woli. 

 

 Badania hałasu przeprowadzone były w sposób ciągły z rejestracją 

wyników uśrednionych co godzinę w wybranych zgodnie z metodyka 

czasookresach. 

 

 Zaplanowano również przeprowadzenie długookresowych pomiarów 

hałasu wiosną 2015 roku. Pomiary przeprowadzone zostaną na początku kwietnia 

2015 roku. 

 

 W świetle wykonanych dotychczas badań stwierdzono krótkookresowe 

(chwilowe) przekroczenia poziomów dźwięku jedynie w porze nocnej, mające 

miejsce: 

  02.VIII.2014 r. (sobota) miedzy godziną 03:00 a 06:00, 

  31.X.2014 r. (z soboty na niedzielę) między 23:00 a 06:00. 



DZIĘKUJEMY  ZA  UWAGĘ  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Delegatura w Tarnobrzegu    


