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1. WSTĘP

Podstawowym  dokumentem  określającym  wymagania  dotyczące  oceny  

i  zarządzania  jakością  powietrza  w  krajach  Unii  Europejskiej  jest  Dyrektywa  96/62/EC  

z dn. 27.09.1996 roku w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza zwana

dyrektywą  ramową  i  dyrektywy  pochodne  lub  ich  projekty  dotyczące  poszczególnych

zanieczyszczeń (lub  grup  zanieczyszczeń).  Dyrektywy określają  kryteria jakości  powietrza

oraz tworzą zasady i mechanizmy działań mających na celu:

 utrzymywanie jakości powietrza na obszarach, gdzie jest ona wystarczająca,

 planowanie poprawy jakości powietrza na obszarach, gdzie nie spełnia ona założonych

kryteriów.

Zakres podejmowanych działań jest uzależniony od wyników oceny jakości powietrza.

Oceny dokonuje się co roku, na podstawie pomiarów stężeń w stałych punktach lub pomiarów

wskaźnikowych,  obliczeń  modelowych,  obiektywnych  metod  szacowania  czy  metod

łączonych.  Wyboru  określonej  metody  oceny  dokonuje  się  w  oparciu  o  informacje  

o  poziomach zanieczyszczeń (górnego i  dolnego progu oszacowania)  uzyskane w wyniku

przeprowadzenia  oceny  wstępnej.  Obowiązek  prowadzenia  oceny  dotyczy  następujących

zanieczyszczeń:

 dwutlenku  siarki,  dwutlenku  azotu,  pyłu  zawieszonego  PM10,  ołowiu,

benzenu, tlenku węgla, ozonu,

przy uwzględnieniu kryterium związanego z ochroną zdrowia oraz:

 dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu,

przy uwzględnieniu kryterium związanego z ochroną roślin/ekosystemów.

Kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę

roślin  stanowią  dwie  niezależne  grupy kryteriów  oceny.  Obszary  wydzielone  pod  kątem

ochrony roślin (parki narodowe) nie mają statusu obszarów wydzielonych pod kątem ochrony

zdrowia (i tym samym stosują się do nich kryteria ochrony zdrowia z podziałem na obszary

przyjęte dla tych kryteriów).

W Polsce zagadnienia ochrony powietrza uregulowane są w Tytule II, Dział II Ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz w rozporządzeniach Ministra

Środowiska:

 z dnia 6 czerwca 2002 r. - w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

w  powietrzu,  alarmowych  poziomów  niektórych  substancji  w  powietrzu  oraz

marginesów  tolerancji  dla  dopuszczalnych  poziomów  niektórych  substancji  

(Dz. U. Nr 87 poz. 796),
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 z  dnia  6  czerwca  2002  r  -  w  sprawie  oceny  poziomów  substancji  w  powietrzu  

(Dz. U. Nr 87 poz. 798).

Zgodnie z ustawą oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Strefą jest:

- obszar aglomeracji o liczbie mieszkańców większej od 250 tysięcy

- obszar powiatu, który nie wchodzi w skład aglomeracji.

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

zgodnie z art.  99 ustawy -  P.o.ś.  stanowią:  dopuszczalny poziom substancji  w powietrzu  

(w niektórych przypadkach rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych

poziomów  określa  dozwoloną  liczbę  przekroczeń  określonego  poziomu),  a  także

dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji .

Dopuszczalne poziomy substancji, ustanowione w celu ochrony zdrowia, określone dla

terenu kraju odnoszą się do obszaru całego kraju, z wyłączeniem obszarów wydzielonych, dla

których określono odrębne normy dla danej substancji. Dopuszczalne poziomy ustanowione w

celu ochrony zdrowia człowieka nie dotyczą miejsc pracy. 

Poniższa  tabela  przedstawia  wartości  kryterialne  dla  terenu  kraju,  na  podstawie  których

dokonano klasyfikacji stref przy kryterium: ochrona zdrowia. Wartości marginesu tolerancji

obliczono dla roku 2003.

Substancja

Okres
uśredniania

wyników
pomiarów

Dopuszczalny
poziom

substancji 
w powietrzu

(µg/m3)

Wartość
marginesu
tolerancji 

w roku 2003

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

powiększony o
margines tolerancji za

rok 2003 (µg/m3)

Dopuszczalna
częstość

przekroczenia
dopuszczalnego
poziomu w roku
kalendarzowym

Benzen rok kalendarzowy 5 5 10 -
Dwutlenek

azotu
jedna godzina 200 70 270 18 razy

rok kalendarzowy 40 14 54 -
Dwutlenek

siarki
jedna godzina 350 90 440 24 razy

24 godziny 150 - 150 3 razy
Ołów rok kalendarzowy 0,5 0,2 0,7 -
Ozon 8 godzin 120 0 120 60 dni*
Pył

zawieszony
PM10

24 godziny 50 10 60 35 razy

rok kalendarzowy 40 3,2 43,2 -
Tlenek
węgla 8 godzin 10 000 4 000 14 000 -

• liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ost. 3lat.
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Na terenie uzdrowisk obowiązują odrębne, następujące normy zanieczyszczeń.

Substancja Okres uśredniania wyników
pomiarów

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

(µg/m3)
Benzen rok kalendarzowy 4

Dwutlenek azotu
jedna godzina 200

rok kalendarzowy 35

Dwutlenek siarki
jedna godzina 350

24 godziny 125
Ołów rok kalendarzowy 0,5

Tlenek węgla 8 godzin 5 000

Dopuszczalne poziomy substancji ustanowione w celu ochrony roślin, określone dla

terenu kraju odnoszą  się do obszaru całego kraju,  z  wyłączeniem obszarów wydzielonych

(parków narodowych), jeśli dla obszarów tych określono odrębne normy dla danej substancji,

a punkty poboru próbek spełniają kryteria lokalizacji punktów przy prowadzeniu pomiarów ze

względu na ochronę roślin. Punkty te muszą znajdować się:

 w odległości ponad 20 km od aglomeracji, ponad 5 km od innych miast,

 poza obszarem bezpośredniego oddziaływania autostrad,  dróg ekspresowych i  innych

dróg krajowych,

 ponad 5 km od przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju, kryterium ochrona roślin  

w roku 2003 przedstawia poniższa tabela.

Substancja Okres uśredniania wyników
pomiarów

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

Tlenki azotu* rok kalendarzowy 40 µg/m3

Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 40 µg/m3

Ozon (AOT40) okres wegetacyjny (1 V – 31 VII) 24 000 µg/m3 · h

* suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

Odrębne  normy  dotyczące  dopuszczalnych  poziomów  substancji  w  powietrzu,

obowiązują na terenie parków narodowych, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Substancja Okres uśredniania wyników
pomiarów

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

Tlenki azotu* rok kalendarzowy 20 µg/m3

Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 15 µg/m3

* suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
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W wyżej wymienionych rozporządzeniach ściśle określono zasady, jakimi należy się

kierować przy ocenie jakości powietrza, określono także ilość, lokalizację stacji pomiarowych

w strefach  w zależności  od stanu aerosanitarnego,  metodyki  referencyjne poboru  próbek  

i  analiz  poziomów  substancji  oraz  wymagania,  jakie  muszą  spełniać  wyniki  pomiarów

ciągłych i okresowych, modelowania i szacowania.

Celem  rocznej  oceny  jakości  powietrza  jest  uzyskanie  informacji  o  stężeniach

zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa w zakresie umożliwiającym:

 dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria,

 uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze

stref  w  zakresie  umożliwiającym  wskazanie  obszarów  przekroczeń  wartości

kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach,

 wskazanie  prawdopodobnych  przyczyn  występowania  ponadnormatywnych  stężeń

zanieczyszczeń  w  określonych  rejonach  (w  zakresie  możliwym  do  uzyskania  na

podstawie posiadanych informacji),

 wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny.

Wyniki  rocznej  oceny  jakości  powietrza  (tzw.  oceny  bieżącej)  pozwolą  na

stwierdzenie, czy dostępne i wykorzystane dane oraz zastosowane metody są wystarczające do

oceny, czy też  istniejący system oceny wymaga wzmocnienia  i  w odniesieniu do których

zanieczyszczeń.  W  krajach  UE  wyniki  ocen  corocznych  traktowane  są  jako  podstawowe

źródło  informacji  na  temat  wystarczalności  istniejących  systemów  oceny i  ewentualnych

potrzeb ich wzmocnienia.

Zgodnie z art.  91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wyniki oceny poziomu

substancji  w  strefach  stanowią  dla  wojewody  podstawę  określenia  programów  ochrony

powietrza  dla  poszczególnych  stref.  Programy określane  są  dla  stref,  w  których  poziom

choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji.

Zakres  i  formę  programu  określa  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  

5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy

ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003).
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1.1. Metodyki pomiarów

Metodyki stosowane na stacjach sieci podstawowej przy oznaczaniu stężeń dwutlenku siarki,

dwutlenku  azotu  i  pyłu  w  przypadku  pomiarów  manualnych  na  terenie  województwa

podkarpackiego  w  2002  roku  oraz  rodzaje  analizatorów wykorzystywanych w  pomiarach

automatycznych stężeń wymienionych zanieczyszczeń podano niżej:

Oznaczenie stężeń dwutlenku siarki (metoda manualna):

•         Metoda spektrofotometryczna z p-rozaniliną wg PN-ISO 6767;

Oznaczanie stężeń dwutlenku siarki (metoda automatyczna):

•         MLU 100A, spektrofotometria w nadfiolecie (UV).

Oznaczanie stężeń dwutlenku azotu (metoda manualna):

•         Metoda spektrofotometryczna z odczynnikiem Saltzmana wg PN-Z-04009-9;

Oznaczanie stężeń dwutlenku azotu (mierniki automatyczne):

•         MLU 200A, metoda chemiluminescencyjna.

Oznaczanie stężeń pyłu (pył całkowity – metody manualne):

•         Metoda  reflektometryczna  (wg:  „Katalogu  metod  manualnych  oznaczeń  powietrza

atmosferycznego”, S. Pietrus, IKŚ, 1977);

Oznaczanie stężeń pyłu (pył zawieszony PM10 – metoda manualna):

•         Metoda  wg EN 12341  aspiracyjno-wagowa  z  dużym przepływem powietrza  (pomiar  

z zastosowaniem aspiratora firmy Staplex).

Oznaczanie stężeń pyłu (pył zawieszony PM10 – mierniki automatyczne):

•         Environnement MP 101 M, ważenie za pomocą β-promieniowania.

Oznaczanie stężeń tlenku węgla (mierniki automatyczne):

•         Environnement CO11M, spektrofotometria w podczerwieni.

Oznaczanie stężeń ozonu (mierniki automatyczne):

•         MLU 400, fotometria w nadfiolecie.

Oznaczanie ołowiu:

•         aspiracja  pyłu  zawieszonego  na  filtry,  mineralizacja  i  oznaczanie  metodą  absorpcji

atomowej.

Oznaczanie benzenu:

•         aspiracja powietrza na węgiel aktywny, chromatografia gazowa,

•        aspiracja powietrza na próbniki pasywne węgla aktywnego, chromatografia gazowa.
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2. INFORMACJE OGÓLNE

Podkarpacie  leży  w  południowo-wschodniej  części  Polski.  Od  południa  teren

województwa zamyka granica państwowa ze Słowacją i w części z Ukrainą, a od wschodu 

z  Ukrainą.  Od  zachodu  i  od  północy  województwie  podkarpackie  sąsiaduje  

z województwami: małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim.

Czyste powietrze i korzystny mikroklimat w zasadniczej części Podkarpacia, sprzyjają

lecznictwu uzdrowiskowemu w Iwoniczu, Rymanowie, Polańczyku i Horyńcu Zdroju.

Dobra  infrastruktura

turystyczna województwa (szlaki

turystyki  pieszej,  rowerowej,

konnej oraz wodnej) zachęca do

uprawiania turystyki. Przyjemny

wypoczynek  zapewniają  także

liczne  ośrodki  wypoczynkowe,

rozwinięta  sieć  gospodarstw

agroturystycznych  oraz

infrastruktura  rekreacyjno-

sportowa.

Obszary  chronione  na  terenie  województwa,  to:  Bieszczadzki  Park  Narodowy  

o  powierzchni  ponad  29 tys.  ha.,  Magurski  Park  Narodowy  o powierzchni  w  granicach

województwa  17,4 tys.  ha.,  10  Parków  Krajobrazowych  oraz  17  Obszarów  Chronionego

Krajobrazu.

Bieszczadzki  Park  Narodowy  obejmuje  najważniejsze  formy  krajobrazu  Karpat

Wschodnich, główny ośrodek koncentracji rzadkich gatunków roślin i naturalnych biocenoz

puszczańskich  z  fauną  dużych,  drapieżnych  ssaków  i  ptaków.  Są  to  tereny  z  Tarnicą,

Krzemieniem,  Haliczem,  Szerokim  Wierchem,  Połoniną  Caryńską  i  Połoniną  Wetlińską,

Smerekiem, Małą i Dużą Rawką.

Magurski Park Narodowy utworzony 1 stycznia 1995 r., położony w centralnej części

Beskidu Niskiego; obejmuje swym zasięgiem masyw Magury Wątkowskiej oraz przylegające

do  niego  pasmo  wzgórz  w  źródłowym rejonie  Wisłoki.  87%  powierzchni  zajmują  lasy,

głównie  drzewostany  bukowe  i  dobrze  zachowane  starodrzewy  jodłowe.  Jedna  

z najbogatszych w Beskidzie ostoi fauny leśnej, żyje tam wiele rzadkich gatunków ptaków,

ssaków, gadów i motyli.
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Ciśniańsko – Wetliński  Park  Krajobrazowy o pow. ok.  51 tys.  ha,  zajmuje  obszar

między rzeką Osławą, a zachodnią granicą Bieszczadzkiego Parku Narodowego, od północy

sięga  po  Baligród;  piękne  krajobrazy  masywów  górskich,  licznych  dolin,  przełomowych

odcinków Wetlinki, Solinki i Osławy.

Park Krajobrazowy Doliny Sanu o pow. ok. 34,8 tys. ha, obejmuje zlewnię górnego

odcinka Sanu po Jezioro Solińskie; otacza Bieszczadzki Park Narodowy od północy, mając 

w swoich granicach m.in. Magurę Stuposiańską i Pasmo Otrytu.

Park  Krajobrazowy  Gór  Słonnych o  pow.  ok.  51  tys.  ha,  obejmuje  pasmo  Gór

Słonnych i Chwaniowa, ciągnie się na wschód od Sanoka aż po granicę z Ukrainą.

Jaśliski Park Krajobrazowy o pow. 20,9 tys. ha, chroni górne dorzecze Jasiołki, piękne

krajobrazy  i  środowisko  przyrodnicze  o  wysokim  stopniu  naturalności,  a  także  walory

kulturowe związane z dziedzictwem Łemków.

Lasy  Janowskie  zajmujące  pow.  ok.  4  tys.  ha,  leżą  w  północnej  części  pow.

stalowowolskiego.  Chronią  unikatowy  krajobraz  leśny  z  bogatymi  ekosystemami  m.in.

stawowymi, bagiennymi i leśnymi. Rozległe obszary leśne sprzyjają bogactwu fauny.

Pasmo  Brzanki  -  ok.  8000  ha  położone  na  granicy  powiatów  dębickiego  

i jasielskiego. Szata roślinna o wysokim stopniu naturalności zbiorowisk leśnych i cennych

elementach florystycznych. Osobliwość rosiczka okrągłolistna.

Puszcza Solska położona na terenie gmin Cieszanów i Narol, pow. 7 675 ha. Obejmuje

lesiste,  południowo-  zachodnie  wzgórza  części  krawędziowej  Roztocza  Środkowego  oraz

fragment rozciągającej się u jego stóp Puszczy Solskiej.

Południoworoztoczański  Park  Krajobrazowy  położony  na  terenie  gmin  Horyniec  

i Narol, o pow. 16,2 tys. ha. Obejmuje najbardziej wysunięty na południowy wchód fragment

Roztocza.

Park  Krajobrazowy  Pogórza  Przemyskiego  położony  na  terenie  gmin:  Bircza,

Dubiecko,  Dynów,  Fredropol,  Krasiczyn,  Krzywcza,  Przemyśl  i  miasta  Dynów,  pow.  

61 862 ha. Obejmuje fragment najbardziej wysuniętych na wschód lesistych pogórzy Karpat

Wschodnich

Podkarpacie  wyróżnia  się  ponadto  ogromnymi  walorami  zabytkowymi.  Liczne

zabytkowe obiekty: pałace, cerkwie, kościoły itp. znajdują się na terenie całego województwa.
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2.1. Topografia obszaru województwa

Województwo podkarpackie zajmuje  powierzchnię 17,9 tys.  km2,  co stanowi  5,7%

powierzchni  kraju.  Obszar  województwa  rozciąga  się  od  49o00′  do  50o49′  szerokości

geograficznej północnej i od 21o08′ do 23o33′ długości geograficznej wschodniej. Rozciągłość

województwa z południa na północ wynosi 201 km, a z zachodu na wschód 172 km. Ogólna

długość  granic  wynosi  904  km.  Wschodnią  granicę  stanowi  granica  państwa  z  Ukrainą  

(235 km), południową granica państwowa ze Słowacją (131 km), od zachodu województwo

graniczy z województwem małopolskim (175 km), od północnego zachodu z województwem

świętokrzyskim (81 km) i od północnego wschodu z województwem lubelskim (282 km). 

Najwyżej położonym punktem w województwie jest szczyt Tarnica (1348 m n.p.m.)

w Bieszczadach,  a  najniżej  –  ujście  Sanu  do  Wisły  140  m  n.p.m.  Najniżej  położoną

miejscowością jest miejscowość Wrzawy 150 m n.p.m.

Obszar  województwa  podkarpackiego  cechuje  się  znacznym  urozmaiceniem

ukształtowania terenu. Różnica między najwyższymi wzniesieniami na południu, a miejscami

najniżej  położonymi  na  północy  wynosi  około  1200  m.  Województwo  obejmuje  swoim

zasięgiem  trzy  odrębne  krainy  fizjograficzne.  Prawie  całą  północną  część  województwa

zajmuje nizina Kotliny Sandomierskiej, część środkową Pogórze Karpackie, natomiast część

południową zajmują góry Beskidu Niskiego i Bieszczady.

Kotlina  Sandomierska jest  obszarem na  ogół  wyrównanym, lekko pofałdowanym

o wzniesieniach względnych rzędu kilku do kilkudziesięciu metrów i średnich wysokościach

200-250 m n.p.m. Całą środkową część Kotliny zajmuje Płaskowyż Kolbuszowski. Między

Płaskowyżem Kolbuszowskim a progiem Pogórza znajduje się szerokie i płaskie obniżenie

zwane Pradoliną Podkarpacką o średniej wysokości 190-220 m n.p.m. 

Pogórze  Karpackie zajmuje  część  środkową  województwa.  Zaczyna  się  progiem

wzniesionym 150-200  m  n.p.m.  ponad  obniżeniami  podkarpackimi  i  tworzy  pas  wzgórz

łagodnych i szerokich, wyniesionych do około 350-550 m n.p.m.

Przez Pogórze z południa na północ przebiegają doliny karpackich rzek Wisłoki,  Wisłoka

i Sanu.

Beskid  Niski rozciąga  się  od  granicy  województwa  na  zachodzie  do  Przełęczy

Łupkowskiej na wschodzie. Stanowią go niewysokie pasma górskie o wysokościach do 850 m

n.p.m. ze śródgórskimi obniżeniami.

Bieszczady  położone  są  w  południowo-wschodniej  części  województwa,  w  klinie

między  granicami  Ukrainy  i  Słowacji.  Rozciągają  się  od  Przełęczy  Łupkowskiej  
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(640 m n.p.m.) na zachodzie, do Przełęczy Użockiej (852 m n.p.m.) na wschodzie. Krajobraz

Bieszczadów tworzą  głównie  pasma wzgórz  i  gór  ciągnące  się  z  północnego zachodu na

południowy wschód. Największe wysokości osiągają w szczytach; wspomnianej już Tarnicy

oraz Halicza i Bukowego Berda.

Cechą charakterystyczną województwa podkarpackiego są rozległe kompleksy leśne

i duża  powierzchnia  obszarów  przyrodniczych  chronionych  prawnie.  Lasy  zajmują

powierzchnię 650,8 tys. ha, co odpowiada lesistości  36,3%, wyraźnie wyższej od lesistości

kraju  wynoszącej  28,4%.  Obszary  o  szczególnych  walorach  przyrodniczych  prawnie

chronionych zajmują 856,8 tys. ha, co stanowi 47,8% powierzchni województwa. Wskaźnik

ten jest wyższy od krajowego, który kształtuje się na poziomie 33,1%.

Obszary  o  dużych  walorach  naturalnych  i krajobrazowych  oraz  ekologicznych  występują

głównie w południowej i południowo-wschodniej części województwa.

2.2. Podział administracyjny, ludność

Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na 159 gmin, 21 powiatów

oraz 4 miasta na prawach powiatu (Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl). 

Województwo  podkarpackie  należy  do  słabiej  zaludnionych.  Zamieszkuje  

je  2  131 368 ludności  tj.  około 5,5% ludności  Polski.  Taki  potencjał  ludnościowy stawia

województwo na 9 miejscu w kraju.  Z gęstością  zaludnienia  119 osób/km2 województwo

znajduje  się  poniżej  średniej  krajowej  wynoszącej  124  osoby/km2.  Największa  gęstość

zaludnienia  występuje  w miastach  i  pasie  środkowym,  najmniejsza  w części  południowej

i wschodniej  województwa.  Najludniejsze  powiaty to:  łańcucki  (173 osoby/km2),  dębicki  

(172 osoby/km2),  mielecki  (154 osoby/km2),  rzeszowski  (139 osób/km2)  i  stalowowolski  

(138  osób/km2).  Najsłabsze  zaludnienie  występuje  w  powiatach:  bieszczadzkim  

(20  osób/km2),  leskim  (32  osoby/km2),  lubaczowskim  (44  osoby/km2)  i  przemyskim  

(60 osób/km2).

Na terenie województwa znajduje się 45 miast i ponad 2150 miejscowości wiejskich.

Rzeszów  –  stolica  województwa,  liczy  ponad  162  tys.  mieszkańców  i  jest  centrum

gospodarczym, naukowym i kulturalnym, świadczącym usługi o znaczeniu regionalnym oraz

ponadregionalnym. Do największych miast regionu należą także: 

 Stalowa Wola - 71 tys. mieszkańców,

 Przemyśl - 69 tys. mieszkańców,

 Mielec - 65 tys. mieszkańców,

 Tarnobrzeg - 51 tys. mieszkańców,
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 Krosno - 50 tys. mieszkańców,

 Dębica - 48 tys. mieszkańców,

 Jarosław - 41 tys. mieszkańców,

 Jasło - 39 tys. mieszkańców.

Województwo  ma charakter  rolniczy, o  czym świadczy niski  wskaźnik  urbanizacji

kształtujący się na poziomie 41%. W miastach zamieszkuje 871,9 tys. osób, zaś na wsi 1259

tys. osób.

2.3. Główne źródła emisji w województwie podkarpackim

O  jakości  powietrza  atmosferycznego  na  obszarze  województwa  decyduje  między

innymi emisja pyłów i gazów pochodząca z energetycznego spalania paliw, zarówno z dużych

elektrowni i elektrociepłowni jak i z kotłowni miejskich, osiedlowych oraz indywidualnych

palenisk domowych. 

Na terenie województwa emisja z energetycznego spalania paliw z punktowych źródeł

energetycznych wynosi rocznie około:

4,7 tys. Mg/rok pyłów,

15,7 tys. Mg/rok SO2,

6,6 tys. Mg/rok NO2,

7,1 tys. Mg/rok CO.

Do największych podmiotów branży energetycznej na terenie województwa należą:

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.;

 Elektrociepłownia „EC –WSK” Sp. z o.o.;

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.;

 Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.;

 Elektrownia Stalowa Wola S.A.

Zakłady  te  objęte  są  dosyć  dobrze  funkcjonującym  systemem  monitoringu,  

a  odpowiednia  polityka  w  ostatnich  latach  doprowadziła  do  znaczącego  spadku  ich

uciążliwości.  Ciężar emisji  z  energetycznego spalania paliw powoli  przenosi  się na małe  

i średnie zakłady oraz na niską emisję.

Emisja  szkodliwych  substancji  pochodząca  z  lokalnych  kotłowni  i  gospodarstw

indywidualnych stanowi lokalnie problem, w szczególności na terenach wiejskich jak również

w  peryferyjnych,  willowych  częściach  miast.  W  miejscowościach  uzdrowiskowych  
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i  wypoczynkowych  niska  emisja  powoduje  spadek  ich  atrakcyjności  i  jest  elementem

ograniczającym rozwój. 
Niska emisja jest zagadnieniem trudnym do szybkiego rozwiązania ze względu na brak

informacji  o rozkładzie przestrzennym emisji  a także bardzo duże rozproszenie jej  źródeł.

Dodatkowo, uciążliwości związane z niską emisją charakteryzują się sezonowością - wyraźnie

wzrastają w sezonie grzewczym zaś w lecie ich znaczenie jest niewielkie.

Oprócz  emisji  zanieczyszczeń  typowych  przy  spalaniu  tradycyjnych  paliw  (m.in.

odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i substancji zakwaszających), dodatkowym problem

jest fakt spalania w paleniskach domowych materiałów powodujących emisje specyficznych

substancji do powietrza (opakowania plastikowe, butelki pet etc.).

Emisja  ze źródeł przemysłowych 

Lokalnie  o  jakości  powietrza  atmosferycznego  na  terenie  poszczególnych  stref

województwa  decyduje  emisja  z  zakładów  produkcyjno-usługowych.  W  województwie

podkarpackim zarejestrowanych jest ogółem 125 459 podmiotów, prowadzących działalność

gospodarczą, w tym: 

 państwowych - 4 631, 

 prywatnych  -120 828.

Ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z  81 zakładów przemysłowych

mających  decydujące  znaczenie  w  wielkości  emisji  na  terenie  województwa  wynoszą

odpowiednio około:

Pyły 0,5 tys. Mg/rok,

SO2 0,2 tys. Mg/rok,

NO2 0,8 tys. Mg/rok,

CO 1,3 tys. Mg/rok,

Benzen 0,6 Mg/rok,

Ołów 0,3 Mg/rok.

Do  najważniejszych  ośrodków  przemysłowych,  mających  dominujące  znaczenie

w życiu  gospodarczym  województwa  zaliczyć  należy:  Rzeszów,  Stalową  Wolę,  Dębicę,

Mielec, Krosno, Przemyśl, Sanok i Tarnobrzeg.

Rzeszów:  jest  największym  miastem  województwa,  w  którym  dominuje  przemysł

elektromaszynowy i rolno-spożywczego. Funkcjonują tu m.in.:

 Wytwórnia  Sprzętu  Komunikacyjnego  „PZL-Rzeszów”  S.A.  –  producent  silników

lotniczych,

 Zelmer S.A. – producent sprzętu AGD,
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 Alima-Gerber S.A. – producent soków i odżywek dla dzieci,

 ICN Polfa Rzeszów S.A. – producent farmaceutyków.

Stalowa Wola:  jest  ośrodkiem  przemysłowym  wyspecjalizowanym  w  przemyśle

metalurgicznym  i  maszynowym.  Głównym  przedstawicielem  tych  przemysłów  jest  Huta

Stalowa Wola S.A. z zakładami: Metalurgicznym, Kuźnią, Odlewnią, Ciągarnią, Zakładem

Zespołów Mechanicznych – jako Spółkami z o.o.

Dębica: jest wyspecjalizowanym ośrodkiem przemysłowym gdzie rozwija się przemysł

gumowy, chemiczny, metalowy i spożywczy. Funkcjonują tu m.in.

 Firma Oponiarska „Dębica” S.A.,

 Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZL-Dębica” S.A.,

 Fabryka Farb, Lakierów i Klejów „Chemstal” sp. z o.o.,

 TBD S.A.

W  okolicach  Dębicy  w  miejscowości  Pustków  działalność  prowadzą  Zakłady  Tworzyw

Sztucznych „Erg” S.A.

Mielec: funkcjonuje tutaj wiele firm o zróżnicowanym charakterze produkcji i usług,

które  powstały  w  Specjalnej  Strefie  Ekonomicznej  „EURO-PARK  Mielec.  Jednym  

z  ważniejszych zakładów w Mielcu  są  Polskie  Zakłady Lotnicze  Sp.  z  o.o.  Inne zakłady

zlokalizowane  na  terenie  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej,  których  działalność  może

wywierać wpływ na stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego to:

 Zakład  Produkcji  i  Uszlachetniania  Płyt  Drewnopochodnych  „KRONOWOOD”  

Sp. z o.o.,

 Melnox Sp. z o.o.,

 BRW Sp. z o.o.,

 Onduline Productions Sp. z o.o.,

 Termoorganika S.A.

Krosno:  jest  największym  krajowym  ośrodkiem  przemysłu  szklarskiego  

z  Krośnieńskimi  Hutami  Szkła  „Krosno”  S.A.  –  produkującymi  szkło  gospodarcze,

techniczne i włókno szklane.

Przemyśl: ważniejsze przedsiębiorstwa działające w tym ośrodku to:

 Fanina – producent aparatury elektromechanicznej,

 Zakłady Wyrobów Powlekanych „SANWIL” – S.A.,

 Zakłady  Automatyki  „POLNA”  S.A.  –  zakład  wyspecjalizowany  w  automatyce

przemysłowej,

 Zakłady Płyt Pilśniowych S.A. – producent płyt pilśniowych.

- 14 - 



Tarnobrzeg: do niedawna pełnił rolę ośrodka przemysłowego, opartego na górnictwie

i przetwórstwie siarki. Obecnie tereny Tarnobrzega, Stalowej Woli i Nowej Dęby wchodzą w

skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK „WISŁOSAN”. Powstanie strefy dało

możliwość  rozwoju  wielu  przedsiębiorstwom z  branży m.in.  w budowlanej,  maszynowej,

metalowej, chemicznej, motoryzacyjnej i spożywczej.

Inne  miasta  o  znaczącej  funkcji  przemysłowej  to:  Jasło  z  Rafinerią  „Jasło”  S.A.,

Zakładami Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A., Jedlicze z Rafinerią Nafty „Jedlicze” S.A.,

Nowa Sarzyna z Zakładami Chemicznymi „Organika Sarzyna” S.A.,  Leżajsk z Zakładami

Piwowarskimi  S.A.,  „HORTINO”  Zakładem  Przetwórstwa  Owocowo-Warzywnego  

Sp. z o.o., Zakładami Przemysłu Tytoniowego Philip Morris S.A., Fabryką Maszyn Sp. z o.o.,

Jarosław  z  Zakładami  Przemysłu  Dziewiarskiego  „Jarlan”  i  Owens  Illinois  Polska  S.A.,

Sanok  z Zakładami  „AUTOSAN”  S.A.  i  Sanockimi  Zakładami  Przemysłu  Gumowego

„Stomil-Sanok” S.A.

Emisja ze środków transportu

Za  wysokie  stężenia  zanieczyszczeń  powietrza  w  miastach  i  w  pobliżu  dróg

odpowiedzialny  jest  ruch  samochodowy.  Zanieczyszczenia  wytwarzane  przez  środki

transportu emitowane są na poziomie ulic, co zwiększa możliwość ich ujemnego wpływu na

zdrowie  ludzkie.  W  miejscach  o  szczególnie  wysokim  poziomie  ryzyka,  gdzie

zanieczyszczenie powietrza jest wyjątkowo wysokie (ruchliwe drogi, parkingi samochodowe,

tunele i okolice stacji benzynowych), poziom zanieczyszczenia powietrza może być od 4 do

40-krotnie wyższy niż średnia dla całych obszarów miejskich. Środki transportu drogowego

odpowiedzialne są za emisję: 

 63% tlenków azotu, 

 blisko 50% substancji chemicznych pochodzenia organicznego, 

 około 80% tlenku węgla, 

 10-25% pyłów zawieszonych w powietrzu, 

 6.5% dwutlenku siarki. 

W  poniższych  tabelach  przedstawiono  oszacowane  wielkości  emisji  niektórych

zanieczyszczeń  emitowanych  przez  środki  transportu  na  drogach  województwa

podkarpackiego,  oraz  na  głównych  ulicach  największych  miast:  Rzeszowa,  Krosna,

Tarnobrzega  i  Przemyśla.  Przy  szacowaniu  emisji  wykorzystano  aplikację  Krajowego

Centrum  Inwentaryzacji  Emisji  „Do  szacowania  emisji  ze  środków  transportu”.  

Dane wejściowe stanowiły informacje o drodze: numer, nazwa i długość odcinka oraz dane

charakteryzujące ruch pojazdów: typ pojazdu, prędkość średnia, natężenie ruchu.
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Emisja zanieczyszczeń pochodzących od środków transportu na terenie województwa

Rodzaj dróg CO
[Mg/rok]

Benzen
[Mg/rok]

NOx
[Mg/rok]

Pyły
[Mg/rok]

Pb
[Mg/rok]

SOx
[Mg/rok]

Drogi krajowe 3774,5 31,2 2443,3 172,3 0,4 186,9

Drogi wojewódzkie 3790,9 28,5 1538,1 56,9 0,4 100,9

Emisja zanieczyszczeń pochodzących od środków transportu na głównych ulicach 

największych miast województwa

Miasto CO
[Mg/rok]

Benzen
[Mg/rok]

NOx
[Mg/rok]

Pyły
[Mg/rok]

Pb
[Mg/rok]

SOx
[Mg/rok]

Rzeszów 1188,0 10,0 629,3 40,8 2,3 65,9
Krosno 107,6 0,9 35,3 1,2 0,013 2,1

Przemyśl 208,4 1,8 68,2 2,3 0,024 4,0
Tarnobrzeg 107,0 0,9 38,1 1,3 0,013 2,3

2.4. Ogólna charakterystyka warunków meteorologiczno-klimatycznych w 2003 roku 

        na terenie województwa 

Klimat, to charakterystyczny stan atmosfery nad określonym obszarem w ustalonym

przedziale  czasu.  Zjawiska  meteorologiczne  zachodzące  w  atmosferze  wpływają  na

kształtowanie się klimatu, a równocześnie wywierają istotny wpływ na procesy transformacji

zanieczyszczeń  w  przyziemnej  warstwie  atmosfery.  Do  najważniejszych  czynników

kształtujących te procesy, zalicza się temperaturę powietrza, opady atmosferyczne i wiatry.

Wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza z procesów spalania w systemach grzewczych

w  sezonie  zimowym  powoduje  spadek  temperatury  powietrza,  zaś  wzrost  temperatury

intensyfikuje  procesy fotochemiczne,  sprzyjając  tworzeniu  się  zanieczyszczeń  wtórnych –

w tym ozonu.

Opad  atmosferyczny  redukuje  stężenia  zanieczyszczeń  powietrza  wskutek  ich

wymywania.  Brak  opadów,  szczególnie  długookresowy,  przyczynia  się  do  wzrostu

zanieczyszczenia, w tym zapylenia wtórnego.

Rozprzestrzenianiu  się  zanieczyszczeń  sprzyjają  wiatry,  które  w  zależności  od

prędkości i kierunku, przenoszą je czasem na bardzo znaczne odległości.

Klimat  województwa  podkarpackiego  związany  jest  ściśle  z  ukształtowaniem

powierzchni i podziałem fizjograficznym. W wielu rejonach, zwłaszcza w dolinach i górskich
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kotlinach  występują  znaczne  odchylenia  klimatyczne  spowodowane  lokalnymi

mikroklimatami. Poza tymi rejonami wyróżnić tu można trzy zasadnicze rejony klimatyczne:

- nizinny: obejmujący północną część województwa – Kotlina Sandomierska,

- podgórski: obejmujący środkową część województwa – Pogórze Karpackie,

- górski: obejmujący południową część województwa - Beskid Niski i Bieszczady.

Nizinny  klimat  północnej  części  województwa  charakteryzuje  się  dość  długim

i ciepłym latem, ciepłą zimą i  stosunkowo niedużą ilością opadów. Przeciętna temperatura

w ciągu roku wynosi tu około +7 - 8o C, zaś średnia temperatura dnia w ciągu lata kształtuje

się w granicach +18oC, w ciągu zimy obniża się do -3oC. Liczba dni mroźnych w ciągu roku

wynosi  40 – 55,  zaś  liczba dni  z  przymrozkami  90 – 110 dni.  Przeciętna opadów jest  tu

najniższa w województwie i wynosi od około 600 mm w okolicach Tarnobrzega do 700 mm

na  Płaskowyżu  Kolbuszowskim.  Okres  zalegania  pokrywy śnieżnej  wynosi  50  -  70  dni,

a długość okresu wegetacyjnego 210 - 220 dni. W ciągu roku przeważają wiatry zachodnie.

Klimat w rejonie Pogórza posiada charakter przejściowy między nizinnym a górskim.

Średnia  roczna  temperatura  dnia  wynosi  tu  około  +8  do  +7oC,  średnia  temperatura dnia  

w ciągu lata kształtuje się na poziomie około +18oC, w ciągu zimy obniża się od –3oC do –

5oC. Mróz występuje tu w ciągu 50 – 70 dni, przymrozki 100 – 130 dni. Średnia opadów

wynosi w części  zachodniej 700 –750 mm, w części  wschodniej 750 – 800 mm. Pokrywa

śnieżna zalega 60 – 80 dni, a długość okresu wegetacyjnego 210 – 220 dni. W ciągu roku

przeważają wiatry południowo zachodnie.

Obszar  gór cechuje  duża ilość  opadów wynosząca 800 – 1000 mm.  W niektórych

partiach  Bieszczadów  ilość  opadów  może  wzrastać  nawet  do  1150  –  1200  mm.

Charakterystyczne jest, że ilość opadów w górach jest najniższa w ciągu zimy, a największa w

okresie  początków  lata.  Pokrywa  śnieżna  w  Beskidzie  Niskim  trwa  90  –  150  dni.  

W Bieszczadach pokrywa śnieżna może zalegać 150 – 200 dni. Liczba dni z mrozem wynosi

ponad 80. Izoterma roczna kształtuje się na tym obszarze na poziomie +6o C. W ciągu roku

występują głównie wiatry południowe.

Podsumowując, klimat województwa jest  klimatem przejściowym między klimatem

oceanicznym  i kontynentalnym.  Stosunki  termiczne  poszczególnych  części  województwa

kształtują się pod wpływem napływu różnych mas powietrza i związanego z nim kierunku

wiatrów, stopnia zachmurzenia i wzniesienia nad poziom morza. Średnie temperatury roczne

wahają się w granicach 6 – 8,5oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najchłodniejszym

miesiącem w roku jest styczeń.
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Rozkład temperatur  mierzonych na stacji  meteorologicznej  w Rzeszowie  oraz Przemyślu  

w 2003 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1. Rozkład temperatur mierzonych na stacji meteorologicznej w Rzeszowie w 2003 roku

Wykres 2. Rozkład temperatur mierzonych na stacji meteorologicznej w Przemyślu w 2003 roku

Podobnie jak w całym kraju, także w województwie podkarpackim, od drugiej połowy

lat  osiemdziesiątych  obserwuje  się wyraźne  ocieplenie  warunków  klimatycznych.  Opady

atmosferyczne  są  tym  czynnikiem  klimatycznym,  który  wykazuje  znacznie  większą,  niż

temperatura zmienność i są zróżnicowane przestrzennie. Najmniejsze roczne sumy opadów

notuje  się  w  Kotlinie  Sandomierskiej,  a  najwyższe  w  górach.  Najniższe  sumy  opadów

obserwowane są w styczniu lub lutym, najwyższe w miesiącach letnich. Opady deszczu oraz

wilgotność  względną  powietrza  na  przestrzeni  roku  2003  ze  stacji  meteorologicznej  

w Rzeszowie i Przemyślu przedstawiają poniższe wykresy.
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Wykres 3. Opady deszczu i wilgotność względna mierzone na stacji meteorologicznej w Rzeszowie w 2003 roku

Wykres 4. Opady deszczu i wilgotność względna mierzone na stacji meteorologicznej w Przemyślu w 2003 roku
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W  województwie  podkarpackim  panującymi  wiatrami  są  wiatry  południowo-

zachodnie, zachodnie i północno-zachodnie. W miarę posuwania się na wschód rośnie udział

wiatrów wschodnich. 

 Wykres  5. Prędkość i kierunek wiatru mierzone na stacji meteorologicznej w Rzeszowie w 2003 roku
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Wykres  6. Prędkość i kierunek wiatru mierzone na stacji meteorologicznej w Przemyślu w 2003 roku

Bardzo  duże  znaczenie  w  monitoringu  zanieczyszczenia  powietrza  ma  ciśnienie

powietrza. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu ustala się w warunkach ciśnienia

101,3 kPa (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. – Dz.U. Nr 87 poz.

796). Rozkład ciśnień na przestrzeni 2003 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 7. Ciśnienie w 2003 roku mierzone na stacji meteorologicznej w Rzeszowie
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Wykres 8. Ciśnienie w 2003 roku mierzone na stacji meteorologicznej w Przemyślu

2.5. Podstawowe problemy w zakresie zanieczyszczenia powietrza

Jednym z najważniejszych problemów w zakresie ochrony powietrza w województwie

podkarpackim  jest  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  pyłowych  i  gazowych  

z  punktowych  źródeł  energetycznych  i  przemysłowych  poprzez  instalowanie  w  dużych

źródłach emisji nowoczesnych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń i wprowadzanie w miarę

możliwości zmian w procesach technologicznych.

Ważnym  problemem  jest  ograniczanie  niskiej  emisji  poprzez  zwiększenie  stopnia

centralizacji ogrzewania miast, bądź zmianę czynnika grzewczego na olej opałowy lub gaz

ziemny w lokalnych kotłowniach komunalnych. Stanowi to poważny problem w strefie miasto

Przemyśl, gdzie odnotowano bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego.

Osobny  problem  stanowi  ograniczenie  zanieczyszczeń  komunikacyjnych  (głównie

tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów, związków ołowiu oraz sadzy). Konieczna jest w

związku z tym realizacja programu budowy obwodnic na ważniejszych trasach komunikacji

drogowej.  Dotyczy  to  w  szczególności  Rzeszowa,  Łańcuta,  Przeworska,  Jarosławia,

Przemyśla, Jasła, Krosna, Sanoka, Kolbuszowej, Głogowa, Pilzna i Ropczyc,

W dziedzinie ochrony powietrza, w ramach przygotowania Polski do wejścia do Unii

Europejskiej  został  już  praktycznie zakończony etap przygotowawczy, to  jest  transpozycja

dyrektyw do polskiego systemu prawnego. W znacznej części został już także zrealizowany

etap  wdrożeniowy:  wykonana  została  ocena  wstępna  i  pierwsza  ocena  roczna  jakości

powietrza na poziomie województw. Wyniki pierwszej oceny rocznej stanowią podstawę do

ustalenia i przyjęcia do realizacji programów pomiarowych dla wszystkich stref i aglomeracji

na terenie województwa.

- 22 - 



W 2003 roku sporządzona została dokumentacja „Założenia systemu oceny jakości

powietrza  w  województwie  podkarpackim”.  Jej  zasadniczym  celem  jest  weryfikacja

istniejącej  sieci  pomiarowej  zanieczyszczeń  powietrza  wraz  z  systemem  zbierania  

i  przetwarzania  danych,  w  aspekcie  wymagań  dyrektyw  Unii  Europejskiej,

przetransponowanych do Prawa ochrony środowiska  i rozporządzeń wykonawczych do tej

ustawy.

Modernizacja sieci monitoringowej jakości powietrza pod kątem przystosowania do

przepisów unijnych i obowiązujących przepisów prawa polskiego jest realizowana w ramach

projektu  PHARE  2001  PL  01.05.06.  Systemy  oceny  jakości  powietrza  –  faza  II.

Beneficjentem projektu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 8 Wojewódzkich

Inspektoratów Ochrony Środowiska, w tym WIOŚ w województwie podkarpackim. 
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3. SYSTEM OCENY

Wymagania dotyczące metod wykorzystywanych w bieżącej ocenie jakości powietrza

zostały  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  w  sprawie  oceny  poziomów

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798) i są określane dla każdego zanieczyszczenia

indywidualnie. Kryteriami wiążącymi wymagania w zakresie systemów oceny z poziomem

zanieczyszczenia powietrza są:

 górny i  dolny próg  oszacowania  (dla  dwutlenku  siarki,  dwutlenku  azotu,  pyłu

PM10, ołowiu, tlenku węgla i benzenu),

 wartość docelowa stężenia granicznego (dla ozonu).

W strefach,  gdzie  istnieje  największe  ryzyko przekroczenia  stężeń  dopuszczalnych

powinny  być  stosowane  najbardziej  intensywne  metody  oceny.  Najmniejsze  wymagania

odnoszą  się  do  stref,  gdzie  poziomy  stężeń  są  niskie  i  nie  ma  potencjalnego

niebezpieczeństwa wystąpienia stężeń wyższych od dopuszczalnych. I tak:

 w  strefach,  w  których  poziom  substancji  przekracza  górny próg  oszacowania,  oceny

poziomu  substancji  w  powietrzu  dokonuje  się  na  podstawie  pomiarów  ciągłych

rozumianych  jako  pomiary  automatyczne  lub  jako  pomiary  manualne  prowadzone  w

sposób systematyczny, odpowiednio do metodyk referencyjnych. Dla ocen tych można

dodatkowo wykorzystać metody modelowania,

 w strefach,  w  których  poziom  substancji  nie  przekracza  górnego  progu  oszacowania,

oceny poziomu substancji w powietrzu dokonuje się na podstawie kombinacji pomiarów

w stałych punktach pomiarowych i metod modelowania lub innych technik szacowania,  

w szczególności pomiarów okresowych i szacunków obiektywnych na podstawie analizy

emisji,

 w strefach,  w  których  poziom  substancji  nie  przekracza  dolnego  progu  oszacowania,

oceny poziomu substancji w powietrzu można dokonać wyłącznie na podstawie metodyk

modelowania lub innych technik szacowania,  w szczególności  pomiarów okresowych  

i szacunków obiektywnych na podstawie analizy emisji.

Wymagane  metody  ocen  corocznych  w  zależności  od  poziomu  stężeń

zanieczyszczenia w strefie przedstawia poniższa tabela.
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Najwyższe stężenia
zanieczyszczenia w strefie Obszar Zanieczyszczenie Klasa

strefy
Wymagania dotyczące metod

ocen corocznych

Powyżej górnego progu
oszacowania

Aglomeracje i
inne stery

SO2,  NO2,  PM10,
Pb, CO, benzen, O3

I

Pomiary  wysokiej  jakości.
Wyniki  pomiarów  mogą  być
uzupełnianie  informacjami  
z  innych  źródeł  takich,  
jak:  pomiary  wskaźnikowe,
modelowanie  matematyczne,
obiektywne szacowanie

Pomiędzy górnym 
i dolnym progiem
oszacowania

Aglomeracje i
inne stery

SO2,  NO2,  PM10,
Pb, CO, benzen II

Pomiary  –  program  mniej
intensywny.  Wyniki  pomiarów
uzupełnianie  informacjami  z
innych  źródeł  takich,  jak:
pomiary  wskaźnikowe,  mode-
lowanie matematyczne, obiekty-
wne metody szacowania

Poniżej dolnego progu
oszacowania

Aglomeracje SO2, NO2, O3 III a

Przynajmniej  jedno  stanowisko
pomiarowe  w  aglomeracji  w
połączeniu  z  pomiarami
wskaźnikowymi,  modelowa-
niem  matematycznym,  obiekty-
wnymi metodami szacowania

Aglomeracje PM10, Pb, CO,
benzen

Inne strefy SO2,  NO2,  PM10,
Pb, CO, benzen,

III b

Wystarczające  mogą  być:
modelowanie  matematyczne,
obiektywne metody szacowania,
pomiary wskaźnikowe

Inne strefy O3 III c
Pomiary  –  w  ograniczonym
zakresie, w połączeniu z innymi
metodami oceny

Najwyższy priorytet posiadają dostępne i wiarygodne wyniki pomiarów prowadzonych

w sieciach monitoringu w danej strefie. Ocena roczna jakości powietrza w strefie powinna być

jednak prowadzona w oparciu o wyniki uzyskane za pomocą wszystkich dostępnych metod

zastosowanych w strefie. 

3.1. Zestawienie  stacji  monitoringu zanieczyszczeń powietrza,  z których

wyniki wykorzystano w ocenie

Przy sporządzaniu oceny bieżącej podstawowymi danymi, na których bazowano, były

wyniki  pomiarów  ze  stałych  stacji  pomiarowo-kontrolnych  zanieczyszczeń  powietrza

pracujących  na  terenie  województwa  podkarpackiego  pod  nadzorem  Wojewódzkiego

Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie  oraz  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno-

Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Zakres  prowadzonych  pomiarów  przedstawiono  na  mapie,  a  szczegółowe  dane

dotyczące lokalizacji i programu pomiarowego poszczególnych stacji pomiarowych zawiera

tabela 11.2 (w załączniku).
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Monitoring powietrza atmosferycznego
na terenie woj. podkarpackiego w 2003 roku

TARNOBRZEG

PRZEMYŚL

KROSNO

RZESZÓW
Jarosław

Lubaczów

Horyniec

Przeworsk

Leżajsk

Nisko

Mielec

Dębica

Pustków

Ropczyce

Sędziszów Młp.

Strzyżów

Jasło

Iwonicz
Zdrój Rymanów

Komańcza

Czarna

Ustrzyki Dolne

Polańczyk

Sanok

Łańcut

Lesko

Brzozów

Stalowa Wola

LEGENDA
Stacje pod nadzorem WSSE

Stacje pod nadzorem WIOŚ

Pomiary metodą pasywną (WIOŚ)

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył zawieszony
Tlenek węgla
Ołów
Benzen
PM10

Jedlicze

Nowa Sarzyna

Grab

U  - 
 

stacja na terenie obszaru ochrony
          uzdrowiskowej 

P  - stacja na terenie parku narodowego

Z  - stacja wykorzystywana do oceny
          zanieczyszczenia powietrza pod kątem
          ochrony zdrowia
R  - stacja wykorzystywana do oceny
          zanieczyszczenia powietrza pod kątem
          ochrony roślin

U U

U

U

P

R
R

Z

Z
Z

Z
ZZZ

Z

Z
Z Z

Z
Z

Z

Z

ZZ
Z

Z
Z



3.2. Inne metody oceny jakości powietrza wykorzystane w ocenie

W celu uzyskania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza na terenie stref,

gdzie brak jest stałych stacji pomiarowych zanieczyszczenia powietrza, założono stanowiska

do pomiarów wskaźnikowych (metoda pasywna).

W  ocenie  brano  również  pod  uwagę  wyniki  ze  stacji  mobilnej  pomiarów

zanieczyszczenia  powietrza.  Są  to  pomiary  prowadzone  okresowo,  reprezentują  stężenia

jedynie dla okresu, kiedy były prowadzone.

Bazowano również na obiektywnych metodach szacowania, wykorzystując informacje

o wielkości emisji zanieczyszczeń i danych dotyczących lokalizacji źródeł emisji punktowej,

powierzchniowej i liniowej.

Poziom  zanieczyszczenia  powietrza  w  województwie  podkarpackim,  dla  każdej

substancji  oddzielnie,  przedstawiono graficznie  posługując  się   programem Surfer.  Jest  to

program,  którego  głównym  zadaniem  jest  tworzenie  map  warstwicowych  

i powierzchniowych. Został on również wyposażony w narzędzia umożliwiające dokonywanie

szeregu  operacji  na  wprowadzanych  danych,  a  także  dające  możliwość  efektownego  i

obrazowego  przedstawienia  wyników.  Program  Surfer  składa  się  z  trzech  programów

składowych:  program  umożliwiający  wprowadzanie  danych,  program  dokonujący  analizy

wprowadzonych danych oraz program tworzący mapy.

Metody oceny jakości powietrza wykorzystane w ocenie inne, niż pomiary w stałych

punktach, przedstawiono w tabeli 11.3 (w załączniku).
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4. KRYTERIA OCENY ORAZ ZASADY KLASYFIKACJI STREF

Zadaniem  wojewódzkiego  inspektora  ochrony  środowiska  jest  badanie  i  ocena

poziomu substancji w powietrzu. Co roku dokonuje się bieżącej oceny poziomu substancji  

w powietrzu w danej strefie, a następnie przeprowadza klasyfikację stref, w których poziom:

1) choćby jednej  substancji  przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines

tolerancji,

2) choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem

dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,

3) substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego.

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch kryteriów ustanowionych:

 w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk),

 w celu ochrony roślin (dla terenu kraju i parków narodowych).

Końcowym  wynikiem  klasyfikacji  stref  jest  określenie  jednej  klasy  dla  strefy  ze

względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin.

W  każdym  przypadku  klasyfikacja  musi  być  przeprowadzona  oddzielnie  dla  każdego

zanieczyszczenia  i  dla  poszczególnych  określonych  dla  niego  parametrów  na  podstawie

najwyższych występujących stężeń.

Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia,

uzyskanych w ocenie rocznej jakości powietrza dla przypadku, gdy jest określony margines

tolerancji, ilustruje poniższa tabela.

Poziom stężeń Klasa
strefy Wymagane działania

nie przekraczający wartości dopuszczalnej A brak
powyżej wartości dopuszczalnej*
lecz nie przekraczającej wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji*

B  określenie  obszarów  przekroczeń  wartości
dopuszczalnych,

powyżej wartości dopuszczalnej*
powiększonej o margines tolerancji C

 określenie  wartości  dopuszczalnych  oraz
wartości  dopuszczalnych  powiększonych  
o margines tolerancji,

 określenie obszarów przekroczeń,
 działania na rzecz poprawy jakości powietrza
 opracowanie POP,

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

B/C

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

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

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ
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Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia,

uzyskanych  w  pierwszej  rocznej  ocenie  jakości  powietrza  dla  przypadku,  gdy  margines

tolerancji nie jest określony, ilustruje poniższa tabela.

Poziom stężeń Klasa
strefy Wymagane działania

nie przekraczający wartości dopuszczalnej* A brak

powyżej wartości dopuszczalnej* C
 określenie  obszarów  przekroczeń  wartości

dopuszczalnych,
 działania na rzecz poprawy jakości powietrza,
 opracowanie programu ochrony powietrza POP,

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

A/C

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

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

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ

Na terenie województwa podkarpackiego wyróżniono dwadzieścia pięć stref, których

granice  pokrywają się  z  granicami  powiatów (tabela  11.1,  w załączniku).  Strefy poddano

ocenie jakości  powietrza,  dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie ze względu na ochronę

zdrowia  (25  stref)  oraz  ze  względu  na  ochronę  roślin  (21  stref).  Podział  województwa

podkarpackiego na strefy ilustruje poniższa mapa.
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Uwzględniono ponadto obszary wydzielone, znajdujące się na terenie województwa

podkarpackiego  i  wchodzące  w  skład  poszczególnych  stref,  dla  których  obowiązują

odrębnenormy dla każdego zanieczyszczenia, tj.:

 obszary parku narodowego,

 obszary ochrony uzdrowiskowej,

 obszary chronionego krajobrazu,

Położenie  obszarów  parków  narodowych,  obszarów  ochrony  uzdrowiskowej  oraz

obszarów chronionego krajobrazu na terenie stref województwa ilustruje poniższa mapa.
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Istniejące parki krajobrazowe

 1. Lasy Janowskie 
 2. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
 3. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy 
 4. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
 5. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy
 6. Park Krajobrazowy Doliny Sanu
 7. Jaśliski Park Krajobrazowy
 8. Park Krajobrazowy Gór Słonnych
 9. Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy
10. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki 

(część)
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(część)
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5. WYNIKI KLASYFIKACJI STREF

5.1. Wyniki klasyfikacji ze względu na ochronę zdrowia

Dwutlenek siarki

Zakres pomiarowy dwutlenku siarki w roku 2003 obejmował pomiary 24-godzinne.

Stężenia  średnioroczne  wykazywały różnice  jeśli  chodzi  o  pomiary w sezonie  zimowym  

i letnim. Nie stwierdzono jednak żadnych przekroczeń stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki

na terenie województwa podkarpackiego, a najwyższe stężenia także nie osiągały wysokich

wartości i wynosiły: w Rzeszowie – 9,91 µg/m3, Jaśle – 10,81 µg/m3, Przemyślu – 8,81 µg/m3

i  Stalowej  Woli  7,34  µg/m3.  Wyniki  pomiarów  dwutlenku  siarki  w  województwie

podkarpackim w 2002 roku przedstawia tabela 1-W w załączniku.

Na obszarach ochrony uzdrowiskowej  najwyższe średnioroczne  stężenia  dwutlenku

siarki  odnotowano  w  Horyńcu  Zdroju  –  7,53  µg/m3,  natomiast  w  pozostałych

miejscowościach posiadających status uzdrowiska stężenia te były niskie, biorąc pod uwagę

wartość dopuszczalną stężenia 24-godzinnego na terenie obszarów ochrony uzdrowiskowej,

która  wynosi  125  µg/m3.  Stężenia  średnioroczne  dwutlenku  siarki  na  obszarach

uzdrowiskowych przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Stężenia średnioroczne SO2 na obszarach uzdrowiskowych

Na podstawie analizy wyników pomiarów dwutlenku siarki za 2003 rok w zakresie

poszczególnych  stref  z  uwzględnieniem  parametrów  kryterialnych  pod  kątem  ochrony

zdrowia  stwierdzono,  że  na  terenie  wszystkich  stref  normowane  24-godzinne  stężenia

dwutlenku  siarki  są  niskie  i  nie  przekraczają  poziomu  dopuszczalnego  stężenia  tego

zanieczyszczenia  w powietrzu.
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Na podstawie informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki

w województwach: małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim przyjęto, iż nie ma zagrożeń

zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki również z terenu województw sąsiadujących.

W związku z tym, pod względem zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki dla kryterium

ochrony zdrowia, wszystkie strefy województwa podkarpackiego zakwalifikowano do klasy

A, co przedstawia tabela 9.1 (w załączniku) oraz poniższa mapa.

ROK 2003

W  obrębie  wszystkich  stref  województwa  podkarpackiego  dotychczasowy  system

pomiarowy  dwutlenku  siarki  jest  wystarczający,  lecz  dotychczas  stosowane  metodyki

badawcze  nie  są  zgodne  z  wymogami  obowiązujących  rozporządzeń.  Należy  więc

kontynuować wdrażanie metodyk referencyjnych, które pozwolą na podjęcie starań w celu

utrzymania jakości powietrza w strefach na tym samym lub lepszym poziomie.
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Dwutlenek azotu

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników pomiarów za 2003 rok w zakresie

poszczególnych stref  z  uwzględnieniem parametrów kryterialnych dla  dwutlenku  azotu  w

kryterium  ochrony  zdrowia  stwierdzono,  że  na  terenie  wszystkich  stref  stężenia  tego

zanieczyszczenia są niskie i nie przekraczają poziomu dopuszczalnego.

Nie  stwierdzono  żadnych  przekroczeń  stężeń  24-godzinnych  dwutlenku  azotu  na

terenie  województwa  podkarpackiego.  Najwyższe  stężenia  średnioroczne  dwutlenku  azotu

wynosiły: w Rzeszowie – 30,77 µg/m3, Przemyślu – 31,00 µg/m3, Jarosławiu – 39,44 µg/m3

oraz Stalowej Woli – 23,28 µg/m3. Wyniki stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w 2003

roku na terenie województwa przedstawia tabela 2-W w załączniku oraz wykres 2.

Wykres 2. Stężenia średnioroczne NO2 we wszystkich punktach – ochrona zdrowia

Na obszarach ochrony uzdrowiskowej  najwyższe średnioroczne  stężenia  dwutlenku

azotu  odnotowano  w  Horyńcu  Zdroju  –  19,04  µg/m3,  natomiast  w  pozostałych

miejscowościach  posiadających  status  uzdrowiska  stężenia  te  były  bardzo  niskie,  co

przedstawia poniższy wykres 3.
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Wykres 3. Średnioroczne stężenia NO2 na obszarach ochrony uzdrowiskowej - ochrona
zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji o jakości powietrza w sąsiednich województwach

pod  względem  zanieczyszczenia  dwutlenkiem  azotu  można  przyjąć,  iż  nie  ma  zagrożeń

zanieczyszczeniem tym związkiem z obszarów sąsiadujących.

Pod względem zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu dla kryterium ochrony zdrowia,

wszystkie strefy województwa podkarpackiego zakwalifikowano do klasy A, co przedstawia

tabela 9.2 (w załączniku) oraz poniższa mapa.
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Na  podstawie  klasyfikacji,  która  pozwoliła  na  zaliczenie  wszystkich  stref

województwa  podkarpackiego  do  klasy  A  pod  względem  zanieczyszczenia  powietrza

dwutlenkiem azotu w kryterium ochrony zdrowia można stwierdzić, że dotychczasowy system

pomiarowy tego zanieczyszczenia jest wystarczający. Mając jednak na uwadze dalsze starania

w celu utrzymania jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu w

strefach,  aby  poziom  tego  zanieczyszczenia  utrzymywał  się  lub  osiągał  jeszcze  niższe

wartości, istnieje potrzeba modernizacji systemu pomiarowego., 

Pył zawieszony PM10

W  roku  2003  na  terenie  województwa  prowadzono  pomiary  pyłu  ze  stacji

administrowanych przez WSSE, w których stosuje się metodę reflektometryczną bez separacji
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frakcji  (pył  BS).  Metoda  ta  nie  jest  referencyjną  metodą  pomiarową,  w  związku  

z czym nie może stać się  podstawą klasyfikacji stref.

Wyniki  klasyfikacji  oparto  więc  głównie  na  pomiarach  pyłu  zawieszonego  PM10,

które  prowadzone  były z  czasem  uśredniania  24-godzinnym na  czterech  stałych  stacjach

pomiarowych rozmieszczonych na terenie województwa. Stężenia pyłu znacznie różniły się

od  siebie  w  zależności  od  tego,  czy  prowadzone  były w  sezonie  letnim,  czy  zimowym.

Głównie w sezonie zimowym stwierdzono przekroczenia średniodobowe stężeń pyłu PM10 w

powietrzu na terenie dwóch stref województwa podkarpackiego: w mieście Rzeszowie na ul.

Grunwaldzkiej,  gdzie  również  stężenie  średnioroczne  przekroczyło  wartość  dopuszczalną

powiększoną  o  margines  tolerancji  i  wynosiło  51,87  µg/m3 oraz  w  Przemyślu  na  

Pl.  Dominikańskim,  gdzie  średnioroczne  stężenie  pyłu  PM10  osiągnęło  wysoką wartość  

76,56 µg/m3. Wyniki uzyskane na stałych stacjach pomiarowych PM10 przedstawia tabela  

3-W w załączniku oraz wykres 4.

Wykres 4.  Średnioroczne stężenia pyłu PM10 w 2003 roku w punktach pomiarowych

Na terenie obszarów ochrony uzdrowiskowej w 2003 roku prowadzone były głównie

pomiary pyłu BS, jedynie w Polańczyku uzyskano wyniki stężenia pyłu PM10 mierzonego

metodą referencyjną, które nie osiągnęły jednak wysokich wartości przekraczających wartości

dopuszczalnych – stężenie średnioroczne wynosiło 23,00 µg/m3.

Opierając  się  na  informacjach  dotyczących  jakości  powietrza  pod  względem

zanieczyszczenia  pyłem  zawieszonym  w  województwach  sąsiadujących:  małopolskim,

świętokrzyskim i lubelskim, można przyjąć, że zagrożenie zanieczyszczeniem pyłem z terenu

tych województw jest niewielkie.

Po  dokonanej  analizie  wyników  pomiarów  pyłu  PM10  za  2003  rok  na  terenie

województwa  z  uwzględnieniem  parametrów  kryterialnych  dla  pyłu  zawieszonego  
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w kryterium ochrony zdrowia  stwierdzono,  że  na  terenie  dwudziestu  trzech stref  stężenia

analizowanej substancji są stosunkowo niskie i nie przekraczają poziomu dopuszczalnego  

w powietrzu, co kwalifikuje te strefy do klasy A.

W  strefie  miasto  Rzeszów  stwierdzono  przekroczenia  wartości  dopuszczalnych

stężenia zarówno średniodobowego, jak i średniorocznego pyłu zawieszonego dla kryterium

ochrony  zdrowia  podwyższone  o  margines  tolerancji,  co  przesądziło  o  tym,  iż  strefa  ta

zaliczona została do klasy B/C. Zastosowanie klasy B/C uzasadniono tym, iż na terenie strefy

miasto  Rzeszów  nie  dysponowano  pełną  serią  pomiarów  za  2003  rok.  Pomiary  te  nie

obejmowały dużej części miesięcy zimowych.

W strefie miasto Przemyśl w 2003 roku pomiary pyłu PM10 prowadzone były przez

cały rok, z niewielkimi przerwami, co pozwoliło na jednoznaczne stwierdzenie przekroczeń

na  terenie  tej  strefy.  Odnotowano  liczne  przekroczenia  dopuszczalnych  stężeń  zarówno

średniodobowych – 67, przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w roku 35, jak i przekroczenie

średnioroczne stężenia pyłu PM10, które wyniosło 76,56 µg/m3 przy dopuszczalnej wartości

powiększonej  o  margines  tolerancji  na  2003  rok  –  43,2  µg/m3.  Maksymalne  stężenie

średniodobowe wyniosło aż 217 µg/m3.  Wyniki PM10 ze stacji  w Przemyślu za rok 2003

przedstawia poniższy wykres 5.

Wykres 5.   Wyniki 24-godz. PM10 z 2003 r. ze stacji w Przemyślu na Pl. Dominikańskim
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Klasyfikację  stref  pod  względem  zanieczyszczenia  powietrza  pyłem  zawieszonym

przedstawia tabela 9.3 (w załączniku) oraz poniższa mapa.

ROK 2003

Na podstawie powyższej klasyfikacji, według której strefę miasto Rzeszów zaliczono

do klasy B/C w wyniku stwierdzonych na tym obszarze przekroczeń wartości dopuszczalnej

zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 powiększonej o margines tolerancji, konieczne

jest w tej strefie przeprowadzenie dodatkowych badań oraz precyzyjne określenie obszarów

przekroczeń wartości  dopuszczalnych w celu potwierdzenia potrzeby (lub  braku potrzeby)
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działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym także opracowania Programu Ochrony

Powietrza (POP).

W strefie miasto Przemyśl, na terenie której jednoznacznie stwierdzono przekroczenia

wartości dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w 2003 roku, konieczne jest dalsze

dokładne  i  precyzyjne  określenie  obszarów  przekroczeń  oraz  podjęcie  działań  na  rzecz

poprawy jakości powietrza w tej strefie.

Działania  mające  na  celu  poprawę  jakości  powietrza  w  strefie  miasto  Przemyśl  muszą

obejmować  opracowanie  Programu  Ochrony  Powietrza  dla  tej  strefy,  który  pomoże  w

identyfikacji  oraz  wyeliminowaniu  głównych źródeł  zanieczyszczenia  pyłem zawieszonym

PM10 w tym rejonie.

Pozostałe  strefy  zaliczono  pod  względem  zanieczyszczenia  powietrza  pyłem

zawieszonym w kryterium ochrony zdrowia do klasy A. Podstawą klasyfikacji były wyniki

PM10  uzyskane  z  wybranych  stacji  pomiaru  pyłu  BS  metodą  reflektometryczną,  po

zastosowaniu  przelicznika  zalecanego  we  „Wskazówkach  do  modernizacji  monitoringu

jakości  powietrza  pod  kątem  dostosowania  systemu  do  wymagań  przepisów  UE  ze

szczególnym uwzględnieniem dużych miast” wydanym przez IOŚ. Były to stacje: Tarnobrzeg,

gdzie przeliczone stężenie pyłu wyniosło 25 µg/m3, Nisko – 11 µg/m3, Iwonicz Zdrój – 4,5

µg/m3,  Rymanów  Zdrój  –  9,3  µg/m3,  Lubaczów  –  22  µg/m3,  Komańcza  –  

3,8 µg/m3, Krempna - 11 µg/m3 oraz Czarna – 2,0 µg/m3. Na podstawie uzyskanych wyników

średniorocznych  w  programie  Surfer  sporządzona  została  mapa  z  rozkładem stężeń  pyłu

PM10 na terenie województwa podkarpackiego (mapa 3.I w załączniku).

Można stwierdzić, że dotychczasowy system pomiarowy tego zanieczyszczenia w tych

strefach jest wystarczający, jednak wymaga modernizacji metodyk pomiarowych, które nie są

referencyjne  i  nie  spełniają  wymogów  określonych  w  obowiązujących  rozporządzeniach.

Należy  więc,  podejmując  wszelkie  starania  w  celu  utrzymania  jakości  powietrza  pod

względem  zanieczyszczenia  pyłem  zawieszonym  w  tych  strefach,  wdrożyć  metodyki

referencyjne pomiaru pyłu.

Benzen

Wyniki  benzenu w 2003 roku uzyskano głównie z  pomiarów pasywnych. Stężenia

średnioroczne  benzenu  w  województwie  podkarpackim  kształtują  się  na  poziomie:

2,67 µg/m3 w Przemyślu, 1,48 µg/m3 w Rzeszowie do 0,87 µg/m3 w Polańczyku. 
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Na  terenie  wszystkich  stref  województwa  stężenia  średnioroczne  benzenu  nie

przekraczają  poziomu  dopuszczalnego tego  zanieczyszczenia  w  powietrzu,  które  wynosi  

5 µg/m3, natomiast z uwzględnieniem marginesu tolerancji 10 µg/m3.

Wyniki  stężeń  benzenu  uzyskane  na  podstawie  badań  wykonywanych  na  stanowiskach

pasywnych w 2003 roku przedstawia tabela 4-W w załączniku oraz poniższy wykres 6.

 Wykres 6.   Średnioroczne wyniki stężeń benzenu w województwie podkarpackim w 2003 r.

                      uzyskane na stanowiskach pasywnych

Dokonując  klasyfikacji  stref  w  województwie  podkarpackim  dla  benzenu

wykorzystano również informacje o wielkości emisji z emitorów punktowych i liniowych oraz

zastosowano metodę obiektywnego szacowania. 

Pod względem zanieczyszczenia powietrza benzenem dla kryterium ochrony zdrowia,

wszystkie  strefy  województwa  podkarpackiego  w  ocenie  rocznej  za  rok  2003

zakwalifikowano do klasy A, co przedstawia tabela 9.4 (w załączniku) oraz poniższa mapa.
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KLASYFIKACJA STREF
POD WZGLĘDEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA BENZENEM

KRYTERIUM - OCHRONA ZDROWIA

Na  podstawie  powyższej  klasyfikacji  pod  względem  dopuszczalnego  poziomu

benzenu w powietrzu można stwierdzić, że dotychczasowy system pomiarów w zakresie tego

zanieczyszczenia  opierający  się  w  głównej  mierze  na  pomiarach  wskaźnikowych,  jest

wystarczający. Z uwagi  jednak na fakt,  iż  stężenia  benzenu w powietrzu atmosferycznym

powinny być mierzone w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 150 tys., dało to podstawy

do zaplanowania w strefie miasto Rzeszów automatycznej stacji pomiarowej, która w zakresie

swoich pomiarów uwzględnia także benzen.
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Ołów

W naszym województwie pomiary ołowiu na przestrzeni 2003 roku prowadzone były

okresowo  w  pyle  zawieszonym  na  stacjach  pomiarowych  w  Przemyślu  oraz  Jaśle.  

Na  podstawie  uzyskanych  wyników  tych  pomiarów  stwierdzono,  że  zanieczyszczenie

powietrza ołowiem jest na terenie województwa podkarpackiego bardzo niskie.

Dopuszczalny poziom ołowiu w powietrzu określany jako stężenie średnioroczne ze

względu na ochronę zdrowia ludzi wynosi 0,5 µg/m3, natomiast po uwzględnieniu marginesu

tolerancji – 0,7 µg/m3.

Przy  bardzo  niskich  stężeniach  stwierdzonych  na  terenach  uprzemysłowionych,  

o stosunkowo dużym nasileniu ruchu komunikacyjnego, sięgających 0,07 µg/m3  na terenie

Przemyśla, niecelowe było prowadzenie pomiarów stężeń ołowiu w powietrzu na terenach

uzdrowiskowych.

Po dokonaniu analizy danych stężenia ołowiu za 2003 rok w zakresie poszczególnych

stref  pod kątem ochrony zdrowia  stwierdzono,  że  stężenia  tej  substancji  nie  przekraczają

poziomu dopuszczalnego. W związku z tym, wszystkie strefy województwa podkarpackiego

w  bieżącej  ocenie  rocznej  zakwalifikowano  do  klasy  A,  co  przedstawia  tabela  9.4.2.  

(w załączniku) oraz poniższa mapa.
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KLASYFIKACJA STREF
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KRYTERIUM - OCHRONA ZDROWIA

Klasyfikacja  pod  względem  poziomu  dopuszczalnego  substancji  w  powietrzu

(substancja: ołów), która w ocenie za rok 2003 w kryterium ochrony zdrowia pozwoliła na

zaliczenie  wszystkich  stref  województwa  podkarpackiego  do  klasy  A,  oparta  została  na

wynikach pomiarów z dwóch stacji. Ponieważ w strefie Rzeszów spodziewane są najwyższe

stężenia ołowiu mierzone w pyle zawieszonym, stąd substancja ta znalazła się w programie

pomiarów stacji automatycznej pomiarów powietrza, która rozpocznie badania w roku 2004.

Ponadto liczba mieszkańców w mieście Rzeszów przekraczająca 150 tys. nakłada dodatkowy

obowiązek pomiarów ołowiu, co będzie możliwe po uruchomieniu stacji automatycznej.
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Tlenek węgla

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  o  dopuszczalnych  stężeniach

zanieczyszczeń powietrza,  parametrem normowanym w Polsce w przypadku stężeń tlenku

węgla jest wartość dopuszczalna określona dla stężeń 8-godzinnych kroczących, obliczanych

co godzinę. Jest to sposób oceny zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/69/EC. Wartość

stężeń  8-godzinnych,  obliczonych  w  sposób  określony  w  rozporządzeniu,  nie  powinna

przekraczać 10 000 mg/m3 z po uwzględnieniu marginesu tolerancji – 14 000 mg/m3.

Klasyfikację  stref  w województwie  podkarpackim pod  względem zanieczyszczenia

powietrza CO oparto głównie na pomiarach ze stacji mobilnej Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony  Środowiska.  Badania  te  wykonywane  były  okresowo  na  terenie  strefy  miasto

Rzeszów oraz strefy mieleckiej i wykazywały niskie stężenia analizowanego zanieczyszczenia

w  powietrzu,  które  stanowiły  niewielki  procent  wartości  dopuszczalnej  tego  stężenia  i

wynosiły w granicach 300 – 1200 mg/m3.

Ponadto pomiary tlenku węgla wykonywane były na stacji automatycznej w Sanoku

administrowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, jednak wyniki z tej

stacji  nie  były  przekazywane  na  bieżąco  do  bazy  JPOAT,  a  jedynie  udostępnione  jako

opracowanie podsumowujące, zawierające średnie stężenia dla:

- sezonu grzewczego (673 mg/m3),

- sezonu letniego (261 mg/m3),

- roku (466 mg/m3).

Na  podstawie  tych  pomiarów,  wszystkie  strefy  województwa  podkarpackiego  

w ocenie rocznej pod względem zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla dla kryterium

ochrony zdrowia zakwalifikowano do klasy A, co przedstawia tabela 9.4.2. (w załączniku)

oraz mapa klasyfikacji stref.
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Na podstawie klasyfikacji dokonanej w ocenie bieżącej za 2003 rok pod względem

poziomu  dopuszczalnego  tlenku  węgla  w  powietrzu  w  kryterium  ochrony  zdrowia,

pozwalającej na zaliczenie wszystkich stref województwa podkarpackiego do klasy A, można

stwierdzić, że na podstawie obiektywnego szacowania podejmowanie dodatkowych badań  

w kolejnym roku w zakresie tego zanieczyszczenia nie jest konieczne. Zaplanowana na rok

2004 automatyczna stacja pomiarów powietrza na terenie miasta Rzeszowa, zakłada jednak 

w programie monitoringu także pomiary tlenku węgla.
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Ozon

Parametrem normowanym ozonu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w

sprawie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza, jest wartość 120 µg/m3, określana

dla stężeń 8-godzinnych kroczących.

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  czerwca  2002  roku  

w  sprawie  oceny  poziomów  substancji  w  powietrzu,  obowiązek  prowadzenia  pomiarów

ozonu w stałym punkcie pomiarowym powstaje przy aglomeracji lub innej strefie o liczbie

ludności powyżej 250 tys. Natomiast jedno stanowisko wiejskie powinno obejmować obszar

25  000  km2,  obliczane  jako  średnia  gęstość  stacji  pomiarowych we  wszystkich  strefach  

w kraju.

Na  terenie  województwa  podkarpackiego  pomiary  30-minutowe  stężenia  ozonu  

w powietrzu wykonywane były sporadycznie z wykorzystaniem laboratorium mobilnego, gdyż

w  województwie  nie  ma  automatycznej  stacji  pomiarów  ozonu  ze  względu  na  brak

aglomeracji,  czy  innej  strefy  liczącej  powyżej  250  tys.  mieszkańców.  Najbliższa  stacja

znajduje się w Krakowie Prokocimiu.

Na podstawie analizy stężeń ozonu ze stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie

województwa  małopolskiego  pod  względem  zanieczyszczenia  powietrza  ozonem  dla

kryterium ochrona zdrowia, a także biorąc pod uwagę wyniki uzyskane ze stacji  mobilnej

Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  (pomiary  okresowe),  wszystkie  strefy

województwa  podkarpackiego  w  bieżącej  ocenie  rocznej  zakwalifikowano  do  klasy  A,  

co przedstawiono na poniższej mapie.
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Ze  względu  na  wielkość  powierzchni  województwa  podkarpackiego,  jak  również

wielkość populacji w poszczególnych strefach, lokalizacja stałej stacji pomiarowej ozonu na

terenie naszego województwa nie jest obowiązkowa.

Nadal prowadzone będą okresowe pomiary ozonu z wykorzystaniem stacji mobilnej,

co – uwzględniając również analizę wyników z terenu województwa małopolskiego – stanowi

wystarczającą  podstawę  do  klasyfikacji  stref  pod  względem  zanieczyszczenia  powietrza

ozonem w naszym województwie.
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5.2. Wyniki klasyfikacji ze względu na ochronę roślin

Dla kryterium ochrony roślin sklasyfikowano dwadzieścia jeden stref: dla dwutlenku

siarki,  tlenków  azotu  i  ozonu.  Klasyfikacja  stref  pod  kątem  sieci  monitoringowej  przy

uwzględnieniu  kryterium  ochrony  roślin  przeprowadzona  została  na  poziomie  kraju.

Przyczyną  ogólnokrajowego  podejścia  do  tej  klasyfikacj  była  niedostateczna  liczba  stacji

pozamiejskich  i  ich  nierównomierne  usytuowanie  na  terenie  Polski,  a  co  za  tym  idzie

niewystarczająca  ilość  wyników  pomiarów,  które  mogły  być  podstawą  klasyfikacji  na

potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza a także brak jednolitego

modelu do określania rozkładów stężeń zanieczyszczeń i metody obiektywnego szacowania

dla  terenu  kraju.  Zgodnie  z  dyrektywą przyjęto,  że  średnia  gęstość  rozmieszczenia  stacji

pomiarowych wynosi odpowiednio:

 1 stacja na 20 000 km2 - dla terenów należących do I klasy,

 1 stacja na 40 000 km2 - dla terenów należących do II klasy.

Dwutlenek siarki

Zakres pomiarowy dwutlenku siarki w 2003 roku obejmował pomiary 24-godzinne.

Nie  stwierdzono  ani  przekroczeń  stężeń  24-godzinnych,  ani  też  tężeń  średniorocznych

dwutlenku siarki na terenie województwa podkarpackiego w żadnej z klasyfikowanych stref.

Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki na stacjach spełniających kryteria oceny ustanowione

w  celu  ochrony  roślin  w  2003  roku  wynosiły  od  1,32  µg/m3  w  Grabiu  do  

2,85 µg/m3 w Komańczy, co w porównaniu z wartością stężenia dopuszczalnego wynoszącą 

40 µg/m3, stanowi niewielki procent. Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki, mierzone w

kryterium ochrony roślin na terenie województwa podkarpackiego w 2003 roku, przedstawia

poniższy wykres 7.

Wykres 7.  Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki, mierzone w kryterium ochrony roślin
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Analizując dane dotyczące jakości powietrza w województwach sąsiadujących można

przypuszczać, iż wpływ zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki z terenu tych województw jest

również znikomy.

W związku z  powyższym, pod względem zanieczyszczenia  dwutlenkiem siarki  dla

kryterium ochrony roślin, wszystkie strefy województwa podkarpackiego zakwalifikowano do

klasy A, co przedstawia tabela 9.6 (w załączniku) oraz mapa klasyfikacji.
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KLASYFIKACJA STREF

POD WZGLĘDEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA DWUTLENKIEM SIARKI
KRYTERIUM - OCHRONA ROŚLIN

Aby podjąć starania w celu utrzymania jakości powietrza w strefach na tym samym lub

lepszym  poziomie  w  obrębie  wszystkich  stref  województwa  podkarpackiego

zakwalifikowanych do klasy A pod względem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki
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według kryterium ochrony roślin, należy dokonać modernizacji systemu pomiarowego w tych

strefach,  gdyż  dotychczas  stosowane  metodyki  badawcze  nie  są  w  wielu  przypadkach

metodykami referencyjnymi. Pozwoli to na bardziej precyzyjne określenie jakości powietrza

pod względem zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki w kryterium ochrony roślin w naszym

województwie. 

Dwutlenek azotu

Zakres  pomiarowy dwutlenku  azotu  w  województwie  podkarpackim  w 2003  roku

obejmował  pomiary  24-godzinne.  Nie  stwierdzono  żadnych  przekroczeń  stężeń

średniorocznych dwutlenku azotu na terenie województwa, a stężenia tego zanieczyszczenia

w  powietrzu  wynosiły  3,03  µg/m3 w  Czarnej  do  5,65  µg/m3  w  Komańczy,  co  stanowi

niewielki  procent  wartości  dopuszczalnej  wynoszącej  40  µg/m3,  a  z  uwzględnieniem

marginesu tolerancji na 2003 rok – 54 µg/m3.

Wyniki  średniorocznych  stężeń  dwutlenku  azotu  w  województwie  za  2003  rok

przedstawia tabela 2-W w załączniku, a wyniki ze stacji pomiarowych mierzone w kryterium

ochrony roślin przedstawia poniższy wykres 8.

Wykres  8.  Średnioroczne  stężenia  dwutlenku  azotu  ze  stacji  pomiarowych  mierzone  

                      w kryterium ochrony roślin

Wzięto również pod uwagę niskie zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem i tlenkami

azotu  w  województwach  sąsiadujących,  co  świadczy  o  niewielkim  napływie  tego

zanieczyszczenia z terenu w/w województw.

Pod  względem  zanieczyszczenia  dwutlenkiem  azotu  dla  kryterium  ochrony roślin,

wszystkie strefy województwa podkarpackiego zakwalifikowano do klasy A, co przedstawia

tabela 9.6.2 (w załączniku) oraz mapa klasyfikacji.
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BIESZCZADZKI

KROŚNIEŃSKI

STRZYŻOWSKI

JASIELSKI

DĘBICKI

ROPCZYCKO
SĘDZISZOWSKI

MIELECKI KOLBUSZOWSKI

ŁAŃCUCKI

RZESZOWSKI

LUBACZOWSKI

KLASA  A

KLASA  B

KLASA  C

ROK 2002
KLASYFIKACJA STREF

POD WZGLĘDEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA TLENKAMI AZOTU
KRYTERIUM - OCHRONA ROŚLIN

W  obrębie  województwa  podkarpackiego  dotychczasowy  system  pomiarowy

obejmujący  zanieczyszczenie  powietrza  dwutlenkiem  i  tlenkami  azotu  według  kryterium

ochrony roślin jest wystarczający. Ze względu jednak na niezgodność w wielu przypadkach 

z obowiązującymi metodykami referencyjnymi, wymaga modernizacji,  co jest konieczne w

celu  podjęcia  starań  dla  utrzymania  dotychczasowej  jakości  powietrza  w  zakresie  tego

zanieczyszczenia na tym samym lub lepszym poziomie.
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Ozon

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  czerwca  2002  roku  

w  sprawie  oceny  poziomów  substancji  w  powietrzu,  obowiązek  prowadzenia  pomiarów

ozonu w stałym punkcie pomiarowym powstaje przy aglomeracji lub innej strefie o liczbie

ludności powyżej 250 tys. Natomiast jedno stanowisko wiejskie powinno obejmować obszar

25  000  km2,  obliczane  jako  średnia  gęstość  stacji  pomiarowych we  wszystkich  strefach  

w kraju.

Na  terenie  województwa  podkarpackiego  pomiary  30-minutowe  stężenia  ozonu  

w powietrzu wykonywane były w roku 2003 sporadycznie z wykorzystaniem laboratorium

mobilnego, gdyż w województwie nie ma automatycznej stacji pomiarów ozonu ze względu

na brak aglomeracji czy innej strefy liczącej powyżej 250 tys. mieszkańców. Najbliższa stacja

znajduje się w Krakowie Prokocimiu.

Z wyników uzyskanych ze stacji mobilnej na terenie naszego województwa a także

stacji  pomiarowych  zlokalizowanych  na  terenie  województwa  małopolskiego  wynika,  

że poziom średniodobowych stężeń ozonu w powietrzu w roku 2003 nie przekracza wartości

dopuszczalnej i wykazuje niewielki spadek w porównaniu z latami poprzednimi.

Pod  względem  zanieczyszczenia  powietrza  ozonem  dla  kryterium  ochrony  roślin,

wszystkie strefy województwa podkarpackiego w bieżącej ocenie rocznej zakwalifikowano do

klasy A, co przedstawiono na poniższej mapie.
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TARNOBRZESKI

STALOWOWOLSKI

NIŻAŃSKI

LEŻAJSKI

JAROSŁAWSKI
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PRZEMYSKI

BRZOZOWSKI

SANOCKI

LESKI

BIESZCZADZKI

KROŚNIEŃSKI

STRZYŻOWSKI

JASIELSKI

DĘBICKI

ROPCZYCKO
SĘDZISZOWSKI

MIELECKI KOLBUSZOWSKI

ŁAŃCUCKI

RZESZOWSKI

LUBACZOWSKI

KLASA  A

KLASA  B

KLASA  C

ROK 2002
KLASYFIKACJA STREF

POD WZGLĘDEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA OZONEM
KRYTERIUM - OCHRONA ROŚLIN

Na  podstawie  klasyfikacji  dokonanej  pod  względem  poziomu  zanieczyszczenia

powietrza  ozonem  w  kryterium  ochrony  roślin  można  stwierdzić,  że  wykonywanie

okresowych  pomiarów  tego  zanieczyszczenia  przy  użyciu  stacji  mobilnej  oraz  metody

obiektywnego  szacowania  na  podstawie  wyników  pomiarów  pochodzących  ze  stacji  

w Krakowie Prokocimiu są wystarczające.
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6. OBSZARY PRZEKROCZEŃ WARTOŚCI KRYTERIALNYCH 

Na terenie  województwa  podkarpackiego,  biorąc  pod uwagę badania  prowadzone  

w latach 1999-2003 ocenia się, iż największy problem spośród wszystkich zanieczyszczeń

objętych  pomiarami  stanowi  pył  zawieszony.  Jedynie  stężenia  tego  zanieczyszczenia

przekraczają wartości dopuszczalne na terenie naszego województwa, zarówno jako stężenia

24-godzinne jak i średnioroczne.

W  odniesieniu  do  pozostałych  zanieczyszczeń  objętych  programem  badań,  

tj.  dwutlenku  siarki,  dwutlenku  azotu,  tlenku  węgla,  benzenu  i  ołowiu,  na  większości

stanowisk  zlokalizowanych  na  terenie  naszego  województwa,  notowano  niskie  wartości

stężeń 

6.1. Obszary przekroczeń w poszczególnych strefach

Wyniki  klasyfikacji  stref  województwa  podkarpackiego  pod  względem

zanieczyszczenia  powietrza  pyłem  za  rok  2003  oparto  głównie  na  pomiarach  pyłu

zawieszonego PM10, które prowadzone były z czasem uśredniania 24-godzinnym na czterech

stałych stacjach pomiarowych. Stężenia pyłu znacznie różniły się od siebie w zależności od

tego, czy prowadzone były w sezonie letnim, czy zimowym. Głównie w sezonie zimowym,

ale  nie  tylko,  stwierdzono  liczne  przekroczenia  średnie  dobowe  stężeń  pyłu  PM10  

w powietrzu.

W  strefie  miasto  Rzeszów  na  ul.  Grunwaldzkiej,  gdzie  stężenie  średnioroczne

przekroczyło  wartość  dopuszczalną  powiększoną  o  margines  tolerancji  i  wynosiło  

51,87 µg/m3 zanotowano również przekroczenia stężeń 24-godzinnych, jednak ze względu na

przerwy  w  prowadzeniu  pomiarów  spowodowane  awarią  urządzeń  pomiarowych

administrowanych przez WSSE, stężenie średnioroczne nie jest stężeniem reprezentatywnym

dla  całego  roku  2003,  a  ponadto  nie  jest  możliwe  jednoznaczne  stwierdzenie  ilości

przekroczeń 24-godzinnych. Stało się to podstawą do zaliczenia tej strefy do klasy B/C, aby 

w przyszłości – przy prowadzeniu stałych pomiarów pyłu – stwierdzić konieczność lub brak

konieczności opracowania Programu Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszów.

Po dokonaniu analizy stężeń  pyłu oraz  usytuowania  i  otoczenia  stacji  monitoringu

powietrza  na  ul.  Grunwaldzkiej  stwierdzono  ponadto,  iż  wysokie  stężenia  tego

zanieczyszczenia  na  terenie  strefy  miasto  Rzeszów  wiążą  się  z  dużym  ruchem

komunikacyjnym, który ma miejsce w bliskiej odległości od stacji pomiarowej, dlatego też

stacja ta została przeniesiona na ul.  Pułaskiego i  od początku 2004 roku funkcjonuje jako

stacja komunikacyjna. 
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6.2. Strefy wymagające podjęcia określonych działań

Po dokonaniu  analizy stężeń  pyłu PM10 na  terenie  województwa podkarpackiego,

bardzo  wysokie  wartości  tego  zanieczyszczenia  odnotowano  w  Przemyślu  na  

Pl. Dominikańskim, gdzie średnioroczne stężenie pyłu PM10 osiągnęło wartość 76,56 µg/m3,

co  stanowi  177,2%  wartości  dopuszczalnej  mierzonego  zanieczyszczenia  powiększonej  

o margines tolerancji obliczony na rok 2003, a ponadto stwierdzono aż 67 przekroczeń stężeń 

24-godzinnych, przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń 35.

W 2003 roku badania pyłu PM10 prowadzone były na terenie strefy miasto Przemyśl

przez  cały  rok  z  niewielkimi  przerwami,  co  świadczy  o  tym,  iż  wyliczone  stężenie

średnioroczne, jak również częstość przekraczania stężeń średniodobowych w tej strefie są

reprezentatywne dla całego roku 2003 i mogą stać się podstawą do zaliczenia tej strefy do

klasy C, tj. klasy wymagającej sporządzenia Programu Ochrony Powietrza. 

Zgodnie  z  założeniami  i  zasadami  tworzenia  Naprawczych  Programów  Ochrony

Powietrza  (nPOP)  są  one  sporządzane  dla  obszarów,  na  których  w  wyniku  analiz

przeprowadzonych w ramach oceny jakości powietrza wykonywanej zgodnie z art. 89 ustawy

Prawo  ochrony  środowiska,  stwierdza  się  przekroczenie  poziomu  dopuszczalnego

powiększonego o margines tolerancji dla choćby jednej substancji. Celem takiego programu

jest opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-czasowego, którego wdrożenie pozwoli

na  realizację  ustalonych zadań  prowadzących do  zmniejszenia  poziomów rozpatrywanych

stężeń substancji do poziomu zapisanego w art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli

zmniejszeniu go do co najmniej poziomu dopuszczalnego i stabilnego utrzymania go na takim

poziomie.

Do przepisów prawnych określających kryteria ustanawiania, szczegółowe wymagania

oraz zasady tworzenia nPOP należą:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001.62.627 z dn.

20 czerwca 2001 r.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,

ustawy  o  odpadach  oraz  zmianie  niektórych  ustaw  (Dz.  U.  2001.100.1085  z  dnia  

18 września 2001 r., z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów  niektórych  substancji  w  powietrzu,  alarmowych  poziomów  niektórych

substancji  w  powietrzu  oraz  marginesów  tolerancji  dla  dopuszczalnych  poziomów

niektórych substancji (Dz. U. 2002.87.796 z dn. 27 czerwca 2002 r.),
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- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dn.  5  lipca  2002  r.  w  sprawie  

szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  programy  ochrony  powietrza  

(Dz. U. 2002.115.1003 z dn. 24 lipca 2002 r.),

- Rozporządzenie  ministra  Środowiska  z  sprawie  zakresu  i  sposobu  przekazywania

informacji  dotyczących  zanieczyszczenia  powietrza  (Dz.  U.  2002.204.1727  z  dn.  

9 grudnia 2002 r.).

Po dokonaniu analizy wyników PM10 z roku 2003 ze stacji na Pl. Dominikańskim,

istnieje przypuszczenie, iż wysokie stężenia pyłu PM10 w strefie miasto Przemyśl mogą być

związane z lokalizacją stacji  monitoringu w bliskiej  odległości  zwartego, wielorodzinnego

budownictwa,  które  -  szczególnie  w sezonie  grzewczym -  jest  poważnym emitorem pyłu

pochodzącego ze spalania.
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7.  OCENA I MODERNIZACJA SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA

Na podstawie badań prowadzonych nie tylko w roku 2003, ale i w latach poprzednich

stwierdzono, iż największy problem spośród zanieczyszczeń objętych pomiarami stanowi pył

zawieszony,  którego  stężenia  w  województwie  podkarpackim  w  poszczególnych  strefach

przekraczają wartości dopuszczalne. Pozostałe zanieczyszczenia objęte programem badań, tj.

dwutlenek siarki,  dwutlenek azotu,  tlenek węgla,  benzen  i  ołów,  osiągały niskie  wartości

stężeń,  a  przekroczenia  obowiązujących  wartości  dopuszczalnych  dla  tych  substancji  nie

występowały.

Stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza (SO2, NO2 i pyłu) na większości stacji

monitoringu atmosfery wykazywały w roku 2003 wyraźną zmienność sezonową. Zmiany te są

szczególnie widoczne dla zanieczyszczeń powstających w znacznym stopniu podczas spalania

paliw w celach grzewczych (SO2 i pył zawieszony).

W roku 2003 na terenie województwa pomiary pyłu w większości uzyskano ze stacji

administrowanych przez WSSE, w których stosuje się metodę reflektometryczną bez separacji

frakcji (pył BS). Metoda ta nie jest referencyjną metodą pomiarową, ponieważ daje wyniki

zaniżone w stosunku do metody wagowej z separacją frakcji PM10, nawet do kilkudziesięciu

% i w związku z tym wyniki z tych stacji nie mogą stać się podstawą do klasyfikacji stref w

województwie podkarpackim.

7.1. Kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia

W  obrębie  wszystkich  stref  województwa  podkarpackiego  zakwalifikowanych  do

klasy A pod względem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki oraz dwutlenkiem i

tlenkami azotu według kryterium ochrony zdrowia,  dotychczasowy system pomiarowy jest

wystarczający, wymaga jednak modernizacji zwłaszcza, jeśli chodzi o wprowadzenie metodyk

referencyjnych, zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami.

Klasyfikacja, według której strefę miasto Rzeszów zaliczono do klasy B/C w wyniku

stwierdzonych  w  tej  strefie  przekroczeń  wartości  dopuszczalnej  zanieczyszczenia  pyłem

zawieszonym PM10 powiększonej o margines tolerancji, wskazuje, że konieczne jest w tej

strefie  precyzyjne  określenie  obszarów  przekroczeń  wartości  dopuszczalnych  oraz

przeprowadzenie dodatkowych badań w celu  potwierdzenia potrzeby (lub  braku potrzeby)

działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym także opracowania Programu Ochrony

Powietrza (POP).

Na  podstawie  klasyfikacji  pod  względem  dopuszczalnego  poziomu  

benzenu w powietrzu można stwierdzić, że dotychczasowy system pomiarów w zakresie tego
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zanieczyszczenia  w  województwie  podkarpackim,  opierający  się  w  głównej  mierze  na

pomiarach  wskaźnikowych,  jest  wystarczający.  Ponieważ  stężenia  benzenu  w  powietrzu

atmosferycznym powinny być mierzone w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 150 tys.,

dało to podstawy do zaplanowania w strefie miasto Rzeszów na bieżący rok automatycznej

stacji pomiarowej, która w programie pomiarów będzie obejmować także benzen.

Klasyfikacja  pod  względem  dopuszczalnego  poziomu  ołowiu  w  powietrzu,  która  

w ocenie za rok 2003 w kryterium ochrony zdrowia pozwoliła na zaliczenie wszystkich stref

województwa podkarpackiego do klasy A, oparta została na wynikach pomiarów z dwóch

stacji,  w których od  początku 2004 roku przerwano pomiary ze  względu na  uzyskiwanie

bardzo niskich stężeń tego zanieczyszczenia w powietrzu. Ponieważ liczba mieszkańców w

mieście  Rzeszów przekraczająca 150 tys. nakłada obowiązek pomiarów ołowiu,  będzie  to

możliwe po uruchomieniu stacji automatycznej w drugiej połowie 2004 r. 

Na  podstawie  analizy  dostępnych  danych  oraz  klasyfikacji  dokonanej  w  ocenie

bieżącej  pod  względem zanieczyszczenia  powietrza  tlenkiem węgla  w kryterium ochrony

zdrowia, pozwalającej na zaliczenie wszystkich stref województwa podkarpackiego do klasy

A, można stwierdzić, że podejmowanie dodatkowych badań w kolejnych latach w zakresie

tego zanieczyszczenia nie  jest  konieczne.  Jednak w celu uzyskania w przyszłości  bardziej

wiarygodnej  podstawy  takiej  klasyfikacji,  pomiary  tej  substancji  wejdą  do  programu

pomiarowego automatycznej stacji monitoringu powietrza na terenie strefy miasto Rzeszów.

Klasyfikacji pod względem dopuszczalnego poziomu ozonu w powietrzu w kryterium

ochrony  zdrowia,  dokonano  na  podstawie  wyników  pochodzących  z  okresowych  badań  

z  wykorzystaniem  stacji  mobilnej  oraz  obiektywnego  szacowania  na  podstawie  analizy

wyników stacji pomiarowej ozonu znajdującej się w Krakowie Prokocimiu.

Ze  względu  na  wielkość  powierzchni  województwa  podkarpackiego,  jak  również  liczbę

populacji  w poszczególnych strefach, lokalizacja stałej  stacji  pomiarowej ozonu w naszym

województwie nie jest obowiązkowa. 

7.2. Kryteria ustanowione w celu ochrony roślin

W  obrębie  wszystkich  stref  województwa  podkarpackiego  zakwalifikowanych  do

klasy A pod względem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki oraz dwutlenkiem  

i tlenkami azotu w kryterium ochrony roślin, dotychczasowy system pomiarowy nie wymaga

rozszerzenia,  a  jedynie  częściowej  modernizacji,  poprzez  sukcesywne wdrażanie  metodyk

referencyjnych,  które  pozwolą  na  precyzyjne  określenie  jakości  powietrza  pod  względem

zanieczyszczenia tymi substancjami w kryterium ochrony roślin w naszym województwie.
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Na podstawie klasyfikacji dokonanej pod względem dopuszczalnego poziomu ozonu

w  powietrzu  w  kryterium  ochrony  roślin,  która  pozwoliła  na  zaliczenie  w  2003  roku

wszystkich stref województwa podkarpackiego do klasy A można stwierdzić,  że okresowe

pomiary  z  wykorzystaniem  stacji  mobilnej  oraz  metody  obiektywnego  szacowania  na

podstawie  wyników  pomiarów  pochodzących  ze  stacji  w  Krakowie  Prokocimiu,  

są wystarczające.
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8. WNIOSKI KOŃCOWE

Podstawowe zanieczyszczenia objęte programem badań w roku 2003, tj.  dwutlenek

siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ołów oraz ozon (w kryterium ochrony zdrowia)

oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały w 2003

roku  na  terenie  województwa  podkarpackiego  niskie  wartości  stężeń,  nie  przekraczające

obowiązujących wartości dopuszczalnych tych substancji w powietrzu, zarówno w kryterium

ochrony zdrowia,  jak i  ochrony roślin.  Pozwoliło  to na zakwalifikowanie wszystkich stref

należących do województwa podkarpackiego po względem zanieczyszczenia powietrza tymi

substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A.

Dalsze działania wynikające z tej klasyfikacji, to:

1. Monitoring powietrza w zakresie tych zanieczyszczeń oparty na pomiarach

automatycznych, manualnych oraz pomiarach wskaźnikowych i obiektywnym

szacowaniu  czy  matematycznym  modelowaniu  z  wykorzystaniem  danych

emisyjnych z terenu województwa.

2. Modernizacja  stacji  pomiarowych  nie  spełniających  wymogów

rozporządzenia  Ministra  Środowiska  zwłaszcza,  jeśli  chodzi  o  metodyki

pomiarów.

3. Uruchomienie w roku 2004 automatycznej  stacji  pomiaru zanieczyszczenia

powietrza  na  terenie  Rzeszowa,  z  której  wyniki  umożliwią  w  przyszłości

bardziej  precyzyjne potwierdzenie klasyfikacji w ocenie bieżącej z zakresu

zanieczyszczenia powietrza.

4. Utrzymanie jakości powietrza w zakresie tych zanieczyszczeń na tym samym

lub lepszym poziomie.

Badania  prowadzone  w  2003  roku,  podobnie  jak  w  roku  poprzednim  dowiodły,  

że największy problem spośród wszystkich zanieczyszczeń, które objęto pomiarami, stanowi

pył zawieszony PM10 mierzony ze względu na kryterium ochrony zdrowia.

Stężenia  tego  zanieczyszczenia  w  województwie  podkarpackim  w  tym  kryterium

przekraczały wartości  dopuszczalne,  co  było podstawą do  zakwalifikowania  strefy miasto

Rzeszów do klasy B/C oraz strefy miasto Przemyśl do klasy C.

Zakwalifikowanie strefy miasto Rzeszów do klasy B/C wynika z braku możliwości

jednoznacznego przypisania tej strefy do klasy B lub C ze względu na niekompletność serii

pomiarowych  za  rok  2003,  spowodowaną  częstymi  przerwami  w  pomiarach  stacji
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administrowanej  przez  Wojewódzką  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną,  ze  względów

technicznych.

Zakwalifikowanie  strefy  miasto  Przemyśl  do  klasy  C  wynika  z  jednoznacznego

przypisania  tej  strefy  do  klasy  wymagającej  sporządzenia  nPOP  ze  względu  na  bardzo

wysokie  przekroczenia  stężeń  dopuszczalnych  pyłu  PM10,  stwierdzone  na  podstawie

pomiarów ciągłych, wykonywanych w roku 2003 na stacji administrowanej przez WIOŚ przy

Pl. Dominikańskim.

W związku  z  powyższym założono  następujące  działania  zmierzające  do  poprawy

jakości powietrza w województwie podkarpackim w kryterium ochrony zdrowia:

1. Przeprowadzenie dodatkowych badań w strefie miasto Rzeszów obejmujących

kolejny rok w celu potwierdzenia lub wyeliminowania decyzji o zaliczeniu tej

strefy  do  klasy  C  tj.  potrzeby  dalszych  działań  na  rzecz  poprawy  jakości

powietrza (opracowania POP).

2. Modernizacja części stacji pomiarowych, w których nie są stosowane metodyki

referencyjne.

3. Uruchomienie  stacji  automatycznej  monitoringu  atmosfery  na  terenie  strefy

miasto Rzeszów w drugiej połowie 2004 roku.

4. Opracowanie  Naprawczego  Programu  Ochrony  Powietrza  dla  strefy  miasto

Przemyśl, która na podstawie wyników pomiarów pyłu PM10 uzyskanych za rok

2003 zakwalifikowana została do klasy C.

Na terenie parków narodowych położonych w obrębie województwa (Bieszczadzkiego

i  Magurskiego),  a  także  na  obszarach  ochrony uzdrowiskowej  (Rymanów Zdrój,  Iwonicz

Zdrój,  Horyniec Zdrój,  Komańcza,  Polańczyk i  Czarna),  dla  których obowiązują  odrębne,

ostrzejsze  normy  dla  danej  substancji,  nie  stwierdzono  żadnych  przekroczeń  wartości

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń objętych programem monitoringu w roku 2003.

Jak wynika z prowadzonych w kraju oraz na obszarze województwa podkarpackiego

bilansów emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,

pyłu zawieszonego) pochodzących ze źródeł przemysłowych, na przestrzeni ostatnich kilku lat

stwierdzono, że jej wielkość systematycznie maleje.

Na podstawie zebranych informacji dotyczących jakości powietrza w województwach:

małopolskim,  świętokrzyskim  i  lubelskim,  leżących  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  woj.

podkarpackiego, w celu stwierdzenia ewentualnych zanieczyszczeń napływających na teren

naszego województwa z tych obszarów, można stwierdzić, iż wpływ zanieczyszczeń z terenu
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tych województw nie jest znaczący, ponieważ jakość powietrza na tych obszarach jest na ogół

zadowalająca.
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9.  UDOKUMENTOWANIE WYNIKÓW OCENY

„Ocena  roczna  jakości  powietrza  w  województwie  podkarpackim”  powstała  

w oparciu o szeroki zestaw danych, do których należą m.in.:

- wyniki pomiarów stężeń zgromadzone w bazie JPOAT,

- karty  dokumentacyjne  stacji  zawierające  informacje  o  ich  położeniu,  otoczeniu,

zakresie pomiarowym oraz stosowanych metodykach,

- dane dotyczące zagospodarowania terenu oraz podziału na strefy,

- położenie źródeł emisji i jej natężenie.

W Załączniku do „Oceny rocznej jakości powietrza w województwie  podkarpackim”

zawarto zestawienia tabelaryczne stanowiące udokumentowanie rocznej oceny jakości

powietrza. Poniżej przedstawiono spis tych tabel:

Tabela 9.1 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla

SO2, pod kątem ochrony zdrowia

Tabela 9.2 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla

NO2, pod kątem ochrony zdrowia

Tabela 9.3 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów dla różnych czasów

uśredniania stężeń – PM10, ochrona zdrowia

Tabela 9.4 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony

zdrowia dla „substancji” (substancja: benzen)

Tabela 9.4.2 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia dla „substancji” (substancja: ołów)

Tabela 9.4.3 Klasyfikacja  stref  z  uwzględnieniem kryteriów określonych w celu  ochrony

zdrowia dla „substancji” (substancja: tlenek węgla)

Tabela 9.4.4 Klasyfikacja  stref  z  uwzględnieniem kryteriów określonych w celu  ochrony

zdrowia dla „substancji” (substancja: ozon)

Tabela 9.5 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla

każdej  strefy,  uzyskane  w  OR  dokonanej  z  uwzględnieniem  kryteriów

ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Tabela 9.6 Klasyfikacja  stref  z  uwzględnieniem kryteriów określonych w celu  ochrony

roślin dla „substancji” (substancja: SO2)

Tabela 9.6.2 Klasyfikacja  stref  z  uwzględnieniem kryteriów określonych w celu  ochrony

roślin dla „substancji” (substancja: NOx)
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Tabela 9.7 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

roślin dla ozonu

Tabela 9.8 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna 

dla każdej strefy, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony roślin

Tabela 9.9 Lista stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza POP 

na podstawie oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia

Tabela 9.11 Lista stref i obszarów, na terenie których potrzebne jest przeprowadzenie 

dalszych badań w celu potwierdzenia potrzeby lub braku potrzeby podjęcia 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza - ocena wg kryteriów dla ochrony 

zdrowia

Tabela 9.13 Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny 

wg kryteriów dla ochrony zdrowia

Tabela 11.1 Lista stref w województwie podkarpackim

Tabela 11.2 Wykaz stałych stacji pomiarowych, z których wyniki wykorzystano w ocenie

Tabela 11.3 Metody wykorzystane w ocenie, inne niż pomiary w stałych punktach

Tabela 11.4 Metody określenia granic obszaru przekroczeń wartości kryterialnych

Tabela 11.5 Wykaz ważniejszych materiałów i informacji wykorzystanych w ocenie 

rocznej (nie zamieszczonych w raporcie).

Wykaz  map  stanowiących  udokumentowanie  „Oceny  rocznej  jakości  powietrza  

w województwie podkarpackim”:

Mapa nr 1.I Rozkład  stężeń  średniorocznych dwutlenku  siarki  w  2003  roku  na  terenie  

województwa podkarpackiego

Mapa nr 2.I Rozkład  stężeń  średniorocznych dwutlenku  azotu  w  2003  roku  na  terenie  

województwa podkarpackiego

Mapa nr 3.I Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w 2003 roku na  

terenie województwa podkarpackiego

Mapa nr 4.I Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w 2003 roku na terenie województwa

podkarpackiego

Ponadto  dokumentację  do  oceny  bieżącej  stanowi  tabelaryczne  zestawienie

wyników  pomiarów prowadzonych  na  terenie  województwa  podkarpackiego  w  2003

roku, na podstawie których dokonano klasyfikacji stref:

Tabela 1-W. Zestawienie wyników stężeń dwutlenku siarki w 2003 roku.
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Tabela 2-W. Zestawienie wyników stężeń dwutlenku azotu w 2003 roku.

Tabela 3-W. Zestawienie wyników stężeń pyłu zawieszonego i pyłu PM10 w 2003 roku.

Tabela 4-W. Zestawienie wyników stężeń benzenu w 2003 roku.

Źródła emisji na terenie woj. podkarpackiego w 2003 roku przedstawiają mapy:

Mapa nr 1-E. Emisja zanieczyszczeń ze źródeł punktowych na terenie Rzeszowa

Mapa nr 2-E. Emisja zanieczyszczeń ze źródeł punktowych na terenie Przemyśla

Mapa nr 3-E. Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu na terenie Rzeszowa

Mapa nr 4-E. Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu na terenie Przemyśla

Mapa nr 5-E. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na terenie poszczególnych stref 

województwa podkarpackiego w 2003 r.
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