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DZIA£ALNOŒÆ WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORATU OCHRONY ŒRODOWISKA

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie)

1. Dzia³alnoœæ kontrolna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie dzia³alnoœæ kontroln¹ realizowa³ przez
pracowników Wydzia³u Inspekcji oraz Dzia³ów Inspek-
cji w delegaturach w Jaœle, Przemyœlu i Tarnobrzegu,
w oparciu o roczny i kwartalne plany kontroli. W ewi-
dencji znajduj¹ siê podmioty korzystaj¹ce ze œrodo-
wiska (zak³ady) skontrolowane oraz te, w których za-
mierza siê przeprowadziæ kontrolê. £¹cznie liczba za-
k³adów z terenu województwa podkarpackiego znaj-
duj¹cych siê w ewidencji Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Œrodowiska wynosi³a 2947 wg stanu na
koniec 2003 r. W 2003 r. kontrol¹ objêto ³¹cznie 893
zak³ady. W 2003 roku przeprowadzono ogó³em 1078
kontroli, w tym 261 kontroli podstawowych, 654 spraw-
dzaj¹ce oraz 163 kontrole interwencyjne. Wykonano
732 kontrole wynikaj¹ce z planu oraz 346 kontroli po-
zaplanowych. Ka¿dej kontroli wykonanej w ramach re-
alizacji planu przypisany by³ jeden lub kilka z 14 ni¿ej
wymienionych celów kontroli:
· ocena stopnia przygotowania podmiotów do uzy-

skania pozwolenia zintegrowanego,
· nadzór nad wdra¿aniem nowych zasad przeciw-

dzia³ania powa¿nym awariom w zak³adach o du-
¿ym i zwiêkszonym ryzyku ich wyst¹pienia,

· wdro¿enie nowych wytycznych GIOŒ dotycz¹-
cych kontroli zak³adów z ,,Listy 80”,

· ocena przestrzegania wymogów ochrony œrodo-
wiska w zakresie gospodarowania olejami odpa-
dowymi,

· ocena przestrzegania warunków decyzji GIOŒ
zezwalaj¹cych na import odzie¿y u¿ywanej,

· ocena przestrzegania wymogów dotycz¹cych
transportu odpadów, w tym niebezpiecznych,

· sprawdzenie efektów dzia³añ przedsiêbiorców
w zakresie postêpowania z substancjami stwarza-
j¹cymi szczególne zagro¿enie dla œrodowiska
– azbest i PCB,

· ocena efektywnoœci dzia³añ podejmowanych w ce-
lu ograniczenia uci¹¿liwoœci przez podmioty po-
siadaj¹ce decyzje o ustanowieniu strefy ochron-
nej w kontekœcie art. 26 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochro-
ny œrodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektórych ustaw,

· ocena wype³niania przez wytypowane podmioty
wymogów ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej,

· sprawdzenie przestrzegania wymagañ ochrony
œrodowiska przez wybrane supermarkety,
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· ocena zagro¿eñ stwarzanych przez nieczynne sk³a-
dowiska odpadów,

· eliminowanie nielegalnego korzystania ze œrodo-
wiska przez przedsiêbiorców,

· sprawdzenie wype³niania wymagañ ochrony œro-
dowiska przez zarz¹dzaj¹cych sk³adowiskami od-
padów,

· inwentaryzacja punktowych Ÿróde³ zanieczysz-
czeñ wód powierzchniowych zwi¹zkami azotu.

Najwiêksz¹ iloœæ kontroli przeprowadzono w ra-
mach celu „Eliminowanie nielegalnego korzystania
ze œrodowiska przez przedsiêbiorców” – 577 kon-
troli w 555 zak³adach. Na podstawie ustaleñ wszyst-
kich kontroli wynikaj¹cych z planu stwierdziæ mo¿-
na, ¿e poziom przestrzegania wymagañ ochrony œro-
dowiska przez przedsiêbiorców jest niezadowalaj¹-
cy. Œrednio w ponad 70 % kontrolowanych podmio-
tów stwierdzono uchybienia i nieprawid³owoœci.
Najwiêkszy odsetek nieprawid³owoœci, to jest po-
nad 80 %, stwierdzono podczas kontroli sk³adowisk
odpadów. W ramach ka¿dego z celów stosunek licz-
by zak³adów, w których stwierdzono nieprawid³o-
woœci do liczby zak³adów skontrolowanych prze-
kracza³ wartoœæ 47 %. Naruszeñ nie stwierdzono je-
dynie w bêd¹cych w likwidacji zak³adach z „Listy
– 80”.

Od 1999 roku nie funkcjonuje w województwie
podkarpackim lista zak³adów szczególnie uci¹¿li-
wych dla œrodowiska w skali regionu. Natomiast
w planie kontroli i w dzia³aniach inspekcyjnych
szczególnym nadzorem obejmowane s¹ zak³ady, któ-
re ze wzglêdu na zakres korzystania ze œrodowiska
czy uwarunkowania technologiczne mog¹ wywie-
raæ znacz¹cy wp³yw na œrodowisko.

Zak³ady, które objête s¹ szczególnym nadzo-
rem WIOŒ ze wzglêdu na ich znacz¹ce oddzia³ywa-
nie na œrodowisko, klasyfikowane s¹ wed³ug nastê-
puj¹cych kryteriów:
III.  Zak³ady znajduj¹ce siê na prowadzonej przez Mi-

nistra Œrodowiska i G³ównego Inspektora Ochro-
ny Œrodowiska od 1990 r., tzw. Liœcie-80;

III.  Zak³ady zaliczane do przedsiêwziêæ, dla któ-
rych wymagany jest raport o oddzia³ywaniu na
œrodowisko;

III. Zak³ady, w których funkcjonuj¹ instalacje wyma-
gaj¹ce uzyskania pozwolenia zintegrowanego;

IV. Zak³ady o du¿ym i zwiêkszonym ryzyku wyst¹-
pienia powa¿nej awarii;

IV.  Zak³ady o istotnym znaczeniu spo³eczno-go-
spodarczym dla terenu województwa podkar-
packiego.
Najwiêkszego zaanga¿owania ze strony Inspek-

cji Ochrony Œrodowiska wymagaj¹ zak³ady z grupy
III i IV. Dzia³ania ukierunkowane na te jednostki

musz¹ mieæ charakter kompleksowy i wymagaj¹ œci-
s³ej wspó³pracy Wojewódzkiego Inspektora Ochro-
ny Œrodowiska z innymi organami ochrony œrodo-
wiska oraz s³u¿bami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej, Pañstwowej Inspekcji Pracy i Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej.

Analiza wyników kontroli przeprowadzonych
w 2003 r. oraz innych dokumentów zgromadzonych
w aktach WIOŒ stanowi³a podstawê weryfikacji
wstêpnej wykazu. W wyniku korekty na liœcie za-
k³adów wymagaj¹cych pozwolenia zintegrowanego
umieszczono 86 podmiotów korzystaj¹cych ze œro-
dowiska. Zakwalifikowane zak³ady podzielono na
rodzaje instalacji zgodnie z kryteriami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 26 lip-
ca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych
powodowaæ znaczne zanieczyszczenia poszczegól-
nych elementów przyrodniczych albo œrodowiska
jako ca³oœci, wskazuj¹c jednoczeœnie organ w³aœci-
wy (wojewoda – starosta) do wydania pozwolenia
zintegrowanego wg kryteriów ustalonych w rozpo-
rz¹dzeniu.

W ramach dzia³alnoœci kontrolnej realizowano
ogólnokrajowe i wojewódzkie cykle kontrolne. Na
podstawie ustaleñ kontroli z ka¿dego cyklu sporz¹-
dzono odpowiedni raport i przes³ano go do G³ówne-
go Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Warszawie.

W 2003 r. WIOŒ w Rzeszowie przeprowadzi³
346 kontroli pozaplanowych w 297 zak³adach. Kon-
trole te podejmowane by³y na wnioski wp³ywaj¹ce
od Wojewody Podkarpackiego, G³ównego Inspek-
tora Ochrony Œrodowiska, organów samorz¹dowych,
parlamentarzystów, obywateli, a tak¿e kontrolowa-
nych podmiotów. Kontrole pozaplanowe przeprowa-
dzane by³y równie¿ w celu zapewnienia realizacji
bie¿¹cych zadañ Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska, powsta³ych w trakcie okresu
sprawozdawczego. Kontrole pozaplanowe przepro-
wadzane by³y równie¿ w ramach za³atwiania skarg
i wniosków. Z ogólnej iloœci 246 przyjêtych wnio-
sków, 193 sprawy za³atwiono we w³asnym zakre-
sie, a 53 przekazano do rozpatrzenia innym orga-
nom administracji.

Wiêkszoœæ wniosków, które wp³ywa³y do In-
spektoratu, dotyczy³a spraw o zasiêgu lokalnym.
Czêsto zmiany przeznaczenia obiektów ³¹czy³y siê,
zdaniem interweniuj¹cych, ze zwiêkszeniem uci¹¿-
liwoœci wynikaj¹cej z emisji ha³asu, zanieczyszcze-
nia powietrza lub nieprawid³owego sk³adowania
odpadów. Na ogóln¹ liczbê 246 wniosków, jeden
jako interpelacja zosta³ zg³oszony przez pos³a na
Sejm Rzeczypospolitej. Jedna sprawa wniesiona zo-
sta³a bezpoœrednio przez pos³a na Sejm Rzeczypos-
politej Polskiej na wniosek mieszkañców Mielca.
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W zwi¹zku ze stwierdzonymi przekroczeniami
ustalonych w decyzjach administracyjnych warun-
ków korzystania ze œrodowiska, w 2003 r. Podkar-
packi Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska
i dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Kierownicy Dele-
gatur wydali 152 decyzje o charakterze pieniê¿nym,
ustalaj¹ce wymiar biegn¹cych kar pieniê¿nych oraz
139 decyzji wymierzaj¹cych kary ³¹czne na kwotê
3 480 409,94 z³. W zwi¹zku z realizacj¹ przedsiêwziêæ
zapewniaj¹cych usuniêcie przyczyn wymierzenia kary
w 2003 r., 64 decyzjami odroczono terminy p³atno-
œci kar w ³¹cznej wysokoœci 2 891 770,49 z³. Zgod-
nie z art. 18 ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska
kosztami pomiarów i analiz kontrolnych, na podsta-
wie których stwierdzono przekroczenie warunków
korzystania ze œrodowiska, obci¹¿ane s¹ kontrolo-
wane podmioty. W 2003 r. wydano 124 decyzje ob-
ci¹¿aj¹ce kosztami kontroli podmioty korzystaj¹ce
ze œrodowiska na ³¹czn¹ kwotê 119 201,46 z³.

W 2003 r. aktywnoœæ w dzia³aniach na rzecz
ochrony œrodowiska w dalszym ci¹gu wykazywa³y
samorz¹dy gminne. Dotyczy to budowy lub moder-
nizacji oczyszczalni œcieków i rozbudowy sieci ka-
nalizacyjnych. Jednak dynamika prowadzenia tych
inwestycji, w porównaniu z latami poprzednimi by³a
mniejsza.

Zmiany mo¿na równie¿ zaobserwowaæ w prze-
twórstwie miêsnym. Utrzymuj¹ce siê na rynku ma-
sarnie prowadz¹ inwestycje maj¹ce na celu dosto-
sowanie technologii produkcji do wymogów Unii
Europejskiej, co w sposób poœredni ma korzystny
wp³yw na emisjê zanieczyszczeñ do œrodowiska.

Poprawê obserwuje siê równie¿ w bran¿y
drzewnej. Wprowadzane s¹ w niej coraz nowsze
technologie i lepsze urz¹dzenia. Zauwa¿a siê tak¿e
wiêksze wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych
w celach energetycznych.

W zak³adach sektora energetycznego nie stwier-
dzono w 2003 r. znacz¹cych naruszeñ wymagañ ochro-
ny œrodowiska. Najwiêksze zaanga¿owanie inwesty-
cyjne na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do
powietrza wykazywa³y: Elektrociep³ownia Rzeszów
S.A i Elektrociep³ownia PZL Mielec Sp. z o.o.

Najwa¿niejszymi reprezentantami przemys³u
chemicznego w województwie podkarpackim s¹: Za-
k³ady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. w No-
wej Sarzynie, Zak³ady Tworzyw Sztucznych „ERG”
w Pustkowie S.A., Zak³ady Tworzyw Sztucznych
GAMRAT w Jaœle. W zak³adach tych równie¿ nie
stwierdzono ra¿¹cych naruszeñ wymagañ ochrony
œrodowiska. Zak³ady bran¿y chemicznej prowadz¹
systematyczne badania monitoringowe, celem spraw-
dzenia wp³ywu prowadzonej dzia³alnoœci na œrodo-
wisko.

Poprawê w roku 2003 zauwa¿yæ nale¿y w du-
¿ych firmach zajmuj¹cych siê dystrybucj¹
i sprzeda¿¹ paliw (PKN ORLEN, STAT-OIL, ARAL,
BP, GLIMAR). Koncerny te buduj¹ nowe i przebu-
dowuj¹ ju¿ istniej¹ce stacje, korzystaj¹ z najnow-
szych osi¹gniêæ technologicznych oraz dostosowuj¹
je do nowych przepisów. Stacje te posiadaj¹ nowo-
czesne zabezpieczenia zbiorników z sygnalizacj¹
awarii, prowadz¹ monitoring œrodowiska. Równie¿
samochody cysterny posiadaj¹ zabezpieczenia i od-
powiednie wyposa¿enie spe³niaj¹ce najnowsze wy-
magania. W porównaniu z istniej¹cymi ju¿ starszy-
mi stacjami ma³ych firm, wyró¿niaj¹ siê one dobrym
stanem technicznym oraz swoj¹ nowoczesnoœci¹.

Tytu³ „Lidera Polskiej Ekologii” w wojewódz-
twie podkarpackim, w latach 1996–2002, za reali-
zacjê nowatorskich i wysoce efektywnych przedsiê-
wziêæ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska otrzymali:
· Fabryka Urz¹dzeñ Mechanicznych KAMAX S. A.

w Kañczudze;
· MB S.A. w Rzeszowie;
· Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziem-

nych i Transportowych w Stalowej Woli;
· MELNOX Sp. z o.o. w Mielcu;
· Rafineria Nafty „Jedlicze” S.A. w Jedliczu;
· Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego „PZL-Rze-

szów” S.A. w Rzeszowie;
· Zak³ady Chemiczne „Organika-Sarzyna” w No-

wej Sarzynie;
· Zarz¹d Miasta i Gminy Ropczyce;
· Zak³ady Tworzyw Sztucznych GAMRAT w Jaœle.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w VI edycji Konkursu
„Lider Polskiej Ekologii” wy³oniono liderów spo-
œród rywalizuj¹cych 132 gmin i 65 przedsiê-
biorstw.

W kategorii „gmina/zwi¹zek gmin” z terenu
województwa podkarpackiego wyró¿niono Gminê
Œwilcza m. in. za budowê sieci wodoci¹gowej, ka-
nalizacyjnej, gazowej, energetycznej, teletechnicz-
nej, zbiorników retencyjnych oraz stopniow¹ mo-
dernizacjê kot³owni wêglowych. Gmina prowadzi
równie¿ zbiórkê odpadów oraz realizuje program
ochrony torfowisk i terenów wodno-b³otnych w do-
linie rzeki Mrowla.

W 2003 r. w ramach VII edycji Konkursu „Li-
der Polskiej Ekologii” spoœród 129 przedsiêwziêæ,
82 gmin i 47 przedsiêbiorstw, 10 przedsiêwziêæ Mi-
nister Œrodowiska uhonorowa³ tytu³em „Lider Pol-
skiej Ekologii 2003”, przyzna³ równie¿ 8 wyró¿nieñ.
Wyró¿nienie specjalne w kategorii Przedsiêbiorstwo
(podkategoria – przedsiêbiorstwo produkcyjne)
otrzyma³ PGNiG S.A. w Warszawie Oddzia³ Sanocki
Zak³ad Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku, za przed-
siêwziêcie „Stacja zat³aczania odpadów p³ynnych do
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wyeksploatowanego z³o¿a wêglowodorów poprzez
odwiert Krasne-8”.

Sanocki Zak³ad Górnictwa Nafty i Gazu otrzy-
ma³ pierwsz¹ w Polsce koncesjê na sk³adowanie
odpadów ciek³ych w z³o¿u gazu ziemnego Krasne.
Konstrukcja odwiertu zapobiega przedostawaniu siê
odpadów p³ynnych do wód podziemnych i gleby.
Likwidowanie odpadów ciek³ych poprzez ich zat³a-
czanie do wg³êbnych warstw ch³onnych górotworu
jest niezwykle korzystnym rozwi¹zaniem dla prze-
mys³u naftowego. Deponowane œcieki to przede
wszystkim wysoko zanieczyszczone wody o du¿ej
zawartoœci chlorków oraz ciecze poreakcyjne powsta-
³e w procesie odsiarczania gazu ziemnego. Wody te
s¹ wysoko zmineralizowane oraz zanieczyszczone
rop¹ naftow¹ i jej frakcjami, a tak¿e detergentami
oraz cia³ami sta³ymi. Obecnie oko³o 87% powstaj¹-
cych w Sanockim Zak³adzie Górnictwa Nafty i Ga-
zu odpadów ciek³ych jest zat³aczanych do z³o¿a.
W ramach poszerzenia dzia³alnoœci gospodarki od-
padami Sanocki Zak³ad Górnictwa Nafty i Gazu pro-
wadzi odbiór odpadów powiertniczych od kontra-
hentów zewnêtrznych.

Dotychczasowymi laureatami w trzech edycjach
Konkursu „PrzyjaŸni Œrodowisku” organizowanego
przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹do-
wych, Stowarzyszenie „Europa Nasz Dom” zostali:
Gmina Jas³o, Gmina Rymanów, FHU Eko-Top
Sp.  z o.o. w Rzeszowie, Zak³ady Tworzyw Sztucz-
nych GAMRAT w Jaœle, Gmina i Miasto Ropczy-
ce. W 2002 r. rozstrzygniêto IV edycjê Konkursu
PrzyjaŸni Œrodowisku. Laureatów wy³ania siê spo-
œród samorz¹dów i podmiotów gospodarczych w ka-
tegoriach: Firma Przyjazna Œrodowisku, Gmina Przy-
jazna Œrodowisku, Technologia Godna Polecenia
oraz Promotor Ekologii. Now¹ kategori¹ jest: Pro-
dukt Ekologiczny. Gmina Dêbica uzyska³a tytu³
Gminy Przyjaznej Œrodowisku. W kategoriach Fir-
my Przyjaznej Œrodowisku i Technologii Godnej
Polecenia laureatem zosta³a Rafineria Nafty Jedli-
cze S.A. w Jedliczu i ZTS ERG w Pustkowie S.A.
Natomiast tytu³ Promotora Ekologii otrzyma³ Ze-
spó³ Szkó³ w G³ogowie Ma³opolskim.

W V edycji Konkursu do tytu³u „Przyjazny
Œrodowisku” nominowano Gminê Dêbica i Powiat
Sanok.

W Konkursie „Nagroda Gospodarcza Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 2003” laureatem nagro-
dy specjalnej „Za szczególny wk³ad w budowanie
presti¿u polskiej gospodarki w krajach Unii Euro-
pejskiej” zosta³y Kroœnieñskie Huty Szk³a KROSNO
S.A. w Kroœnie.

Na terenie objêtym dzia³alnoœci¹ WIOŒ w Rze-
szowie, system zarz¹dzania œrodowiskowego zgod-

nie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ ISO 14001 wdro¿ony zo-
sta³ w nastêpuj¹cych zak³adach:
· Delphi Krosno S.A. w Kroœnie,
· Sanockie Zak³ady Przemys³u Gumowego STO-

MIL SANOK S.A. w Sanoku,
· CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaœle,
· BRW Sp. z o.o. w Mielcu,
· Wytwórnia Aparatury Wtryskowej Sp. z o.o.

w Mielcu,
· Zak³ady Chemiczne „Nowa Sarzyna” S.A. w No-

wej Sarzynie,
· ELEKTROMONTA¯ RZESZÓW S.A. w Rze-

szowie,
· Kirchhoff Polska Sp. z o.o. w Mielcu,
· Zak³ad Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rze-

szów Sp. z o.o.,
· Zak³ady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL

S.A. w Boguchwale,
· EXBUD-RZESZÓW Spó³ka z o.o. w Rzeszowie,
· Fabryka Œrub „ŒRUBEX” S.A. w £añcucie,
· Firma Oponiarska S.A. w Dêbicy,
· Zak³ady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.

w Ropczycach,
· Firma Us³ugowo-Techniczna „Ankol” w Chorze-

lowie,
· LEAR Automotive Sp. z o.o. w Mielcu,
· Linde Gaz Sp. z o.o. w Mielcu – Oddzia³ Sprze-

da¿y Kraków, Biuro Mielec,
· Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o. w Stalowej

Woli,
· Federal Mogul Gorzyce S.A.

ICN POLFA S.A. w Rzeszowie – posiada we-
wnêtrzny system jakoœci GMP w produkcji leków
i farmaceutyków.

Cztery kolejne zak³ady s¹ w trakcie wdra¿ania
systemu zarz¹dzania œrodowiskowego.

2. Przeciwdzia³anie powa¿nym awariom

W ramach dzia³añ prewencyjnych, maj¹cych na
celu zapobieganie powa¿nym awariom przemys³o-
wym, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowi-
ska w Rzeszowie zaplanowa³ na 2003 r. 17 kontroli
zak³adów z wykazu potencjalnych sprawców, w tym
6 zak³adów du¿ego ryzyka oraz 11 zak³adów zwiêk-
szonego ryzyka. Zaplanowano przeprowadzenie 10
wspólnych kontroli z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹.
W okresie roku 2003 zosta³y oddane do u¿ytku dwa
zak³ady zwiêkszonego ryzyka, które ujêto dodatko-
wo w ramach rezerwy czasowej przewidzianej na
kontrole pozaplanowe. Dodatkowo wykonano 6 kon-
troli zak³adów okreœlanych jako inne z wykazu po-
tencjalnych sprawców.

Na koniec 2003 roku, lista potencjalnych spraw-



259STAN ŒRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM W 2003 ROKU

ców powa¿nych awarii na terenie objêtym dzia³al-
noœci¹ WIOŒ w Rzeszowie obejmowa³a ³¹cznie 42
podmioty posiadaj¹ce substancje niebezpieczne.
Zak³ady dokona³y zg³oszeñ kwalifikacyjnych z po-
dzia³em na zak³ady du¿ego i zwiêkszonego ryzyka
wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej. Zgod-
nie ze stanem na koniec grudnia 2003 roku, w wy-
kazie znajdowa³o siê 6 zak³adów zaliczanych do
du¿ego ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii prze-
mys³owej (ZDR) oraz 13 zak³adów zaliczanych do
zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii
przemys³owej (ZZR).

Ogó³em w 2003 r. wykonano 28 kontroli obiek-
tów mog¹cych spowodowaæ powa¿ne awarie, w tym
w zak³adach du¿ego ryzyka 7 i zak³adach zwiêkszo-
nego ryzyka 13. W tej liczbie 11 kontroli zosta³o
wykonanych przy udziale przedstawicieli Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej.

W okresie roku przeprowadzono jedn¹ kontro-
lê interwencyjn¹ wynikaj¹c¹ ze zdarzenia o charak-
terze powa¿nej awarii, w zak³adzie du¿ego ryzyka
– ZTS „Erg” S.A. w Pustkowie. Przyczyn¹ wybu-
chu i po¿aru na Wydziale Aminoplastów w dniu
26.11.2003 r. by³o gwa³towne wyrzucenie przez w³az
reaktora mieszaniny reakcyjnej. Dosz³o do tego
wskutek gwa³townej reakcji egzotermicznej. W wy-
niku wybuchu uszkodzeniu uleg³y dwa budynki.
Dosz³o do wypadku zbiorowego, w którym poszko-
dowanych zosta³o 7 osób. Do Departamentu Prze-
ciwdzia³ania Powa¿nym Awariom Przemys³owym
GIOŒ w Gdañsku WIOŒ przekaza³ informacjê o wy-
st¹pieniu powa¿nej awarii.

Nie planowano przeprowadzenia kontroli mo-
gilników w 2003 r., gdy¿ w województwie podkar-
packim zosta³a przeprowadzona w latach 2001–2002
kompleksowa akcja likwidacji mogilników i maga-
zynów z przeterminowanymi œrodkami ochrony ro-
œlin. Zosta³y wtedy zlikwidowane wszystkie znane
sk³adowiska. Jednak WIOŒ wykona³ w 2003 r. dwie
nieplanowane kontrole, w zwi¹zku z odkryciem
mogilnika przeterminowanych œrodków ochrony ro-
œlin, zlokalizowanego w Nisku na osiedlu Warcho-
³y, w kompleksie leœnym Wspólnoty Lasu Serwitu-
towego w Nisku oraz magazynu w Spó³dzielni Pro-
dukcyjno-Handlowej „SAMOPOMOC” w Horyñcu
Zdroju przy ul. Myœliwskiej 5.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w paŸ-
dzierniku 2003 r. by³a ocena wykonania prac maj¹-
cych na celu likwidacjê sk³adowiska w Nisku. Pra-
ce likwidacyjne prowadzi³a firma „Hydrogeo-
technika” z Kielc. Odpady w postaci szklanych bu-
telek i zanieczyszczonej ziemi umieszczone zosta³y
w beczkach plastikowych i wywiezione do spalenia
w instalacji firmy „Lobbe” w D¹browie Górniczej.

Iloœæ usuniêtych i wywiezionych odpadów zawiera-
j¹cych substancje niebezpieczne wynios³a 6,17 Mg.
Z wykopu po odpadach pobrano 3 próby gleby do
wykonania analiz fizyko-chemicznych.

Wykryty zosta³ tak¿e magazyn przeterminowa-
nych œrodków ochrony roœlin w Spó³dzielni Produk-
cyjno-Handlowej „SAMOPOMOC” w Horyñcu
Zdroju przy ul. Myœliwskiej 5.

Przeterminowane œrodki ochrony roœlin (gama-
metox pylisty o III klasie toksycznoœci, wyprodu-
kowany przez Zak³ady Chemiczne Organika Azot
w Jaworznie) w iloœci ok. 1200 kg (wraz z opako-
waniami, paletami ok. 1500 kg) magazynowane s¹
w wydzielonym pomieszczeniu, zabezpieczonym
przez podwójne zamkniêcie i oznakowanie. Ww.
œrodki posiadaj¹ oryginalne opakowania foliowe
i z³o¿one s¹ na drewnianych paletach.

Œrodki ochrony roœlin stanowi¹ce w³asnoœæ
Spó³dzielni Produkcyjno-Handlowej „SAMOPO-
MOC” w Horyñcu Zdroju przewidziane s¹ do utyli-
zacji. Wojewoda Podkarpacki podj¹³ dzia³ania ma-
j¹ce na celu unieszkodliwienie pestycydów.

Po przeprowadzonych kontrolach Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie wyda³
dla zak³adów ujêtych w wykazie potencjalnych
sprawców 15 zarz¹dzeñ pokontrolnych zawieraj¹-
cych 23 obowi¹zki. W tym wydano dla:
· zak³adów du¿ego ryzyka – 4 zarz¹dzenia z 6 obo-

wi¹zkami,
· zak³adów zwiêkszonego ryzyka – 7 zarz¹dzeñ z 10

obowi¹zkami,
· innych sprawców – 4 zarz¹dzenia z 7 obowi¹z-

kami.
Zrealizowane zosta³y wszystkie zarz¹dzenia

i obowi¹zki.
Na podstawie przeprowadzonych przez Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszo-
wie kontroli stwierdzono nastêpuj¹ce, najczêœciej
powtarzaj¹ce siê nieprawid³owoœci:
1. W zak³adach du¿ego ryzyka wyst¹pienia powa¿-

nej awarii:
· brak zabezpieczenia ziemi w punkcie roz³adunku

substancji niebezpiecznych,
· niedostosowany do wymogów ustawy Prawo

ochrony œrodowiska, funkcjonuj¹cy w zak³adzie
system bezpieczeñstwa,

· brak niezbêdnych dokumentów, jakie zgodnie
z wymogami ustawy winien posiadaæ zak³ad o du-
¿ym ryzyku wyst¹pienia powa¿nej awarii prze-
mys³owej,

· nieprawid³owe ewidencjonowanie odpadów,
· utrzymywanie chloru gazowego w nieu¿ytkowa-

nej instalacji do uzdatniania wody.
2.  W zak³adach zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia
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powa¿nej awarii:
· zg³oszenie nie odpowiada³o stanowi magazyno-

wania substancji niebezpiecznych w zak³adzie,
· nieaktualny wykaz ³¹cznoœci telefonicznej ze s³u¿-

bami zewnêtrznymi,
· nie wprowadzono do stosowania na terenie za-

k³adu programu zapobiegania awariom, oraz nie
zapewniono pe³nej realizacji jego warunków,

· brak zabezpieczenia ziemi w punkcie roz³adunku
substancji niebezpiecznych,

· niezgodnoœæ stanu faktycznego z warunkami de-
cyzji starosty, ustalaj¹cej rodzaje i iloœci substan-
cji zanieczyszczaj¹cych, dopuszczonych do wpro-
wadzania do powietrza z wentylacji mechanicz-
nej hali prze³adunkowej (niezgodnoœæ dotyczy³a
wysokoœci emitora),

· brak pomiarów dokumentuj¹cych dotrzymanie
warunków emisji okreœlonych w decyzji Starosty
Przemyskiego (dla fazy po zakoñczeniu rozruchu
technologicznego),

· brak pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody
z ujêcia wód podziemnych.

3.  W innych zak³adach z wykazu potencjalnych
sprawców:

· nie zg³oszono eksploatacji instalacji do przetacza-
nia paliw,

· zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancj¹
ropopochodn¹,

· brak pozwoleñ wodnoprawnych na odprowadza-
nie wód opadowych z terenów zak³adów oraz
pobór wód,

· nieaktualne opracowanie „Sposób postêpowania
na wypadek zagro¿enia po¿arowego lub innego
miejscowego zagro¿enia”,

· brak kart charakterystyk magazynowanych pre-
paratów niebezpiecznych.

4. Podczas kontroli interwencyjnej wynikaj¹cej ze
zdarzenia o charakterze powa¿nej awarii stwier-
dzono, ¿e w zak³adzie nie przeprowadzono po-
stêpowania wyjaœniaj¹cego przyczyny powstania
powa¿nej awarii.

Do wszystkich zak³adów, w których stwierdzo-
no naruszenie przepisów prawa, Inspektorat skiero-
wa³ stosowne zarz¹dzenia pokontrolne, zobowi¹zu-
j¹ce do usuniêcia stwierdzonych w trakcie kontroli
uchybieñ.

Przyk³adami pozytywnych reakcji zak³adów na
dzia³ania kontrolne Inspekcji by³a m.in. realizacja
nastêpuj¹cych zadañ:
· Rafineria JAS£O S.A. w Jaœle zlikwidowa³a in-

stalacjê do uzdatniania wody chlorem gazowym
zlokalizowan¹ na terenie zak³adów, poprzez wy-
konanie przy³¹cza do instalacji wodoci¹gowej ad-
ministrowanej przez Miejskie Przedsiêbiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaœle,
· Spó³ka AUTOSAN uaktualni³a posiadane opra-

cowanie „Sposób postêpowania na wypadek za-
gro¿enia po¿arowego i innego miejscowego za-
gro¿enia w AUTOSAN S.A.”,

· Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. w Stalowej
Woli, po otrzymaniu zarz¹dzenia pokontrolnego
nakazuj¹cego zweryfikowanie „Zg³oszenia…”
przed³o¿onego organowi PSP w zwi¹zku z zali-
czeniem elektrowni do zak³adów o zwiêkszonym
ryzyku wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³o-
wej oraz sporz¹dzenia programu zapobiegania
awariom, zakupi³a w miejsce dotychczasowego
zbiornika hydrazyny mniejszy zbiornik. Po mo-
dernizacji maksymalna pojemnoœæ instalacji za-
wieraj¹cej hydrazynê o stê¿eniu powy¿ej 5% wraz
ze zbiornikiem magazynowym uleg³a zmniejsze-
niu, co nie kwalifikuje ju¿ zak³adu do ZZR.

W paŸdzierniku 2003 roku inspektorzy uczest-
niczyli w kontrolach drogowych przewozów mate-
ria³ów niebezpiecznych prowadzonych przez inspek-
torów Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszo-
wie. Kontrol¹ objêto przewoŸników wykonuj¹cych
transport odpadów oraz transport materia³ów niebez-
piecznych. Dokonano wspólnych kontroli czterech
przewoŸników materia³ów niebezpiecznych. Wystê-
puje poprawa w zakresie przestrzegania przepisów
przy przewozie materia³ów niebezpiecznych, pojaz-
dy posiadaj¹ wymagane wyposa¿enie, a kierowcy
stosowne uprawnienia. Materia³y przewo¿one s¹
w sposób zabezpieczony. Nie stwierdzono ra¿¹cych
nieprawid³owoœci i uchybieñ. Problem stanowi na-
dal brak wyznaczonych tras przewozu materia³ów
niebezpiecznych i odpowiednio zabezpieczonych
parkingów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie skierowa³ trzy wyst¹pienia pokontrol-
ne do odpowiednich terytorialnie komend Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej o przeprowadzenie kontroli,
w zwi¹zku ze stwierdzeniem wystêpowania zagro-
¿eñ po¿arowych w kontrolowanych obiektach.
W trzech przypadkach poinformowa³ Urz¹d Dozo-
ru Technicznego o eksploatacji przez kontrolowane
podmioty zbiorników magazynowych podlegaj¹cych
dozorowi technicznemu bez uprzedniego ich zg³o-
szenia.

Wyst¹piono równie¿ do Bieszczadzkiego Od-
dzia³u Stra¿y Granicznej w Przemyœlu w sprawie
ustalenia rodzajów i iloœci towarów niebezpiecznych,
które wjecha³y na teren RP w drugiej po³owie 2002 r.
i w pierwszej po³owie 2003 r. przez Drogowe Przej-
œcie Graniczne w Medyce, Drogowe Przejœcie Gra-
niczne w Korczowej, Kolejowe Przejœcie Granicz-
ne w Przemyœlu.
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W 2003 r. odbudowany zosta³ Terminal Prze³a-
dunkowy Surowców Chemicznych w m. Cha³upki
Medyckie, nale¿¹cy do CHEM TRANS LOGISTIC
Po³udnie Sp. z o.o. w Krakowie Oddzia³ w ¯urawi-
cy. Doœwiadczenia eksploatacyjne prowadz¹cego
instalacjê oraz powa¿na awaria przemys³owa, która
mia³a miejsce w dniu 22.06.2002 r. (wybuch i po-
¿ar w trakcie prze³adunku surowej ropy naftowej),
sk³oni³y projektantów i inwestora do wprowadzenia
nowych zabezpieczeñ, tj.:
· hermetyzacji procesu prze³adunku poprzez prze-

p³yw oparów pomiêdzy cystern¹ opró¿nian¹ a na-
pe³nian¹,

· zabezpieczenia ruroci¹gów odpowietrzaj¹cych
adsorberami typu ABC-Z,

· wyposa¿enia obiektu w uk³ad wentylacji z³o¿ony
z instalacji lokalnych odci¹gów, zapewniaj¹cych
odsysanie oparów przy otwieraniu w³azów cyster-
ny, oraz z instalacji monitoringu stê¿eñ par i ga-
zów w powietrzu z sygnalizacj¹ w przypadku
przekroczenia progów dopuszczalnych,

· wyposa¿enia odpowietrzenia zbiorników slopo-
wych w adsorbery.

Obiekt wyposa¿ony jest w dwa zbiorniki slo-
powe zlokalizowane na zewn¹trz hali prze³adunko-
wej o pojemnoœci 60 m3 ka¿dy. Zbiorniki posiadaj¹
podwójn¹ izolacjê wykonan¹ z w³ókna szklanego
i ¿ywicy. Odizolowane s¹ od gruntu za pomoc¹ geo-
membrany.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Œro-
dowiska w Rzeszowie funkcjonuje sta³y ca³odobo-
wy system ³¹cznoœci alarmowej na wypadek wyst¹-
pienia powa¿nej awarii, zorganizowany w oparciu
o ³¹cznoœæ telefonii GSM. W WIOŒ w Rzeszowie
i w ka¿dej delegaturze wyznaczone zosta³y trzyoso-
bowe zespo³y pracowników (sk³adaj¹ce siê z inspek-
tora, chemika i kierowcy), do przyjmowania zg³o-
szeñ o zdarzeniach maj¹cych charakter powa¿nej
awarii i podejmowania odpowiednich dzia³añ nale-
¿¹cych do w³aœciwoœci Inspekcji Ochrony Œrodowi-
ska. Ka¿dy cz³onek zespo³u na czas pe³nienia dy¿u-
ru otrzymuje telefon komórkowy.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Œro-
dowiska uczestniczy w pracach Wojewódzkiego Ze-
spo³u Reagowania Kryzysowego. Ponadto w 2003
roku pracownicy WIOŒ uczestniczyli w posiedzeniach
Powiatowych Zespo³ów Reagowania Kryzysowego
w Brzozowie, Przeworsku, Sanoku i Kroœnie.

W ramach realizacji zadañ tworzonego syste-
mu zarz¹dzania kryzysowego dla powiatu kroœnieñ-
skiego, pracownicy brali udzia³ w praktycznych
æwiczeniach z zakresu:
· wspó³dzia³ania z grupami ratownictwa wodno-

-nurkowego podczas przeprowadzonych dzia³añ

ratowniczych na akwenach zamkniêtych. W ra-
mach prowadzonych æwiczeñ na zbiorniku wod-
nym w Kroœnie grupa pomiarów terenowych Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie Delegatury w Jaœle prowadzi³a po-
miary stopnia ska¿enia wód zbiornika substancj¹
ropopochodn¹, jak równie¿ monitorowa³a wystê-
puj¹ce na akwenie wodnym warunki meteorolo-
giczne,

· wspó³dzia³ania s³u¿b w zakresie ratownictwa che-
miczno-ekologicznego podczas dzia³añ w przy-
padku uwolnienia siê chloru. Podczas æwiczeñ
grupa badañ terenowych Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie Dele-
gatury w Jaœle prowadzi³a ci¹g³e pomiary stop-
nia ska¿enia powietrza chlorem poza wyznaczon¹
stref¹ zagro¿enia, monitoring wystêpuj¹cych wa-
runków meteorologicznych w rejonie zdarzenia
oraz wskaŸników zanieczyszczeñ wód powierzch-
niowych rzeki Wis³ok.

W 2003 roku na terenie powiatu mieleckiego
przeprowadzono w dniu 26.09.2003 r. æwiczenia
w zakresie reagowania podczas zagro¿enia powo-
dzi¹. Æwiczenia odby³y siê w gminie Czermin
z udzia³em przedstawiciela Inspekcji.

Na wniosek Starosty Tarnobrzeskiego opraco-
wano procedury zakresu dzia³alnoœci Inspekcji
na wypadek wyst¹pienia zagro¿enia. Bêd¹ one sta-
nowiæ integraln¹ czêœæ planu reagowania kryzyso-
wego.

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2003 roku w No-
wej Sarzynie zakoñczono prowadzon¹ przez Pañ-
stwow¹ Inspekcjê Pracy przy wspó³udziale Duñskie-
go Krajowego Urzêdu ds. Œrodowiska Pracy kam-
paniê pn. „Bezpieczny zak³ad”. By³a to jedna z naj-
wiêkszych dotychczas prowadzonych kampanii in-
formacyjno-prewencyjnych dotycz¹ca bezpieczeñ-
stwa pracy w zak³adach chemicznych o du¿ym ry-
zyku wyst¹pienia awarii przemys³owej. Wybór No-
wej Sarzyny na organizatora spotkania nie by³ przy-
padkowy. Podejmowanie dzia³añ na rzecz poprawy
stanu bezpieczeñstwa pracy i produkcji w Zak³adach
Chemicznych „Organika-Sarzyna” nale¿y do zadañ
priorytetowych w funkcjonowaniu zak³adów.  Zak³a-
dy zrealizowa³y szereg przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu ograniczenie do minimum wp³ywu dzia³alno-
œci produkcyjnej na œrodowisko. Przeprowadzono
modernizacjê instalacji i wdro¿ono proekologiczne
technologie produkcji œrodków ochrony roœlin,
¿ywic poliestrowych, ¿ywic fenolowo-formaldehy-
dowych. Wybudowano i uruchomiono oczyszczal-
niê œcieków, sk³adowisko i spalarniê odpadów.
W porozumieniu z Miastem i Gmin¹ Nowa Sarzy-
na wybudowano urz¹dzenia i infrastrukturê zwi¹zan¹
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z zaopatrzeniem ca³ego miasta w ciep³o z zak³ado-
wej elektrociep³owni. Przedsiêwziêcie to przyczy-
ni³o siê do likwidacji uci¹¿liwej dla œrodowiska ko-
t³owni komunalnej.

W dniu 30 maja 2003 r. w ramach prowadzonej
trzydniowej kampanii w Zak³adach Chemicznych
„Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie odby-
³o siê sympozjum pod has³em „Zapobieganie powa¿-
nym awariom przemys³owym – dzia³ania systemo-
we”. Jego celem by³o zapoznanie uczestników
z praktyk¹ stosowan¹ w UE, informowania o bez-
pieczeñstwie i ochronie zdrowia w zak³adach stwa-
rzaj¹cych zagro¿enie powa¿n¹ awari¹ przemys³ow¹.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele za-
k³adów o du¿ym i o zwiêkszonym ryzyku wyst¹-
pienia powa¿nej awarii przemys³owej, reprezentu-
j¹cy g³ównie przemys³ chemiczny i naftowy, eks-
perci z Unii Europejskiej, przedstawiciele instytu-
cji centralnych i w³adz lokalnych, przedstawiciele
nauki, inspektorzy pracy, specjaliœci PSP oraz me-
dia.  W drugim dniu spotkania Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie demon-
strowa³ sprzêt do badañ monitoringowych stanu
œrodowiska oraz na swoim stoisku udostêpni³ ma-
teria³y dotycz¹ce stanu œrodowiska w wojewódz-
twie podkarpackim.  

W dniach 16–17 paŸdziernika 2003 r. w Oœrod-
ku Przygotowañ Pi³karskich im. Kazimierza Gór-
skiego w Straszêcinie k. Dêbicy odby³o siê zorgani-
zowane przez Komendê Wojewódzk¹ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Rzeszowie oraz Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie przy
wspó³udziale KP PSP w Dêbicy miêdzynarodowe
seminarium szkoleniowe nt. „Zasady wspó³dzia³a-
nia zak³adów o du¿ym i zwiêkszonym ryzyku wy-
st¹pienia awarii przemys³owej z samorz¹dem na
rzecz bezpieczeñstwa lokalnej spo³ecznoœci”. Pod-
czas seminarium referaty wyg³osili specjaliœci Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej i Inspekcji Ochrony Œro-
dowiska. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ad-
ministracji pañstwowej i samorz¹dowej, zak³adów
z grupy du¿ego i zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia
powa¿nej awarii, WIOŒ w Lublinie i Delegatury
w Zamoœciu oraz komend: G³ównej, wojewódzkich
i powiatowych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Seminarium mia³o na celu pog³êbienie wspó³-
pracy s³u¿b ratowniczych, organów administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej oraz kierownictw zak³a-
dów w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków
wyst¹pienia powa¿nych awarii przemys³owych oraz
wymianê informacji dotycz¹cych sposobów zapew-
niania bezpieczeñstwa lokalnym spo³ecznoœciom
w innych krajach europejskich. W spotkaniu bra³y
udzia³ delegacje z Ukrainy oraz Wêgier.

W dniu 17 paŸdziernika uczestnicy seminarium
wziêli udzia³ w æwiczeniach si³ ratowniczych KSRG
na obiektach TBD S.A. Dêbica. Æwiczenia obejmo-
wa³y likwidacjê zagro¿eñ podczas wyst¹pienia po-
wa¿nej awarii przemys³owej – po¿aru zbiornika ma-
gazynowego substancji niebezpiecznych na Wydzia-
le Produkcji Farb Rozpuszczalnikowych.

W 2003 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie zosta³o z³o¿onych
14 wniosków w sprawie wydania zaœwiadczenia
w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybu-
chowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i tech-
nologi¹ o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym
lub do celów cywilnych. W oparciu o przeprowa-
dzone kontrole wydano 14 takich zaœwiadczeñ.

3. Dzia³alnoœæ laboratoryjna

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie prowadzi³o w 2003
roku dzia³alnoœæ w trzech zakresach badawczych:
1. Badania w zakresie zanieczyszczeñ fizyko-che-

micznych wszystkich komponentów œrodowiska:
wód, œcieków, odpadów, gruntów oraz powietrza
atmosferycznego i gazów odlotowych.

2. Badania mikrobiologiczne: wód, œcieków, odpa-
dów, gruntów i powietrza atmosferycznego, ba-
dania hydrobiologiczne wód powierzchniowych
i osadów czynnych oraz pe³na analityka mikro-
biologiczna i parazytologiczna osadów œcieko-
wych.

3. Badania i pomiary terenowe w szerokim zakre-
sie pomiarów jakoœci powietrza atmosferyczne-
go i gazów odlotowych. Pomiary zanieczyszczeñ
pochodz¹cych od spalania paliw dla celów ener-
getycznych (tlenki azotu, dwutlenek siarki, tle-
nek wêgla, py³), pobór próbek do oznaczeñ spe-
cyficznych zanieczyszczeñ powietrza pochodz¹-
cych od procesów technologicznych oraz pomia-
ry ha³asu œrodowiskowego.

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie jest gotowe do
funkcjonowania w obecnym, jak i przysz³ym syste-
mie prawnym badañ œrodowiskowych zarówno w za-
kresie stosowanych (referencyjnych) metodyk ba-
dawczych, jak i w zakresie systemu zarz¹dzania spe³-
niaj¹cego zarówno krajowe, jak i europejskie wy-
mogi jakoœciowe.

Wszystkie cztery laboratoria Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie po-
siadaj¹ wdro¿one systemy jakoœci i w 2003 roku
zyska³y nowe certyfikaty akredytacyjne z PCA, po-
twierdzaj¹ce zgodnoœæ systemów jakoœci z now¹
norm¹ PN-EN ISO/IEC 17025:2001.
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Ka¿de laboratorium wykonuje analizy podsta-
wowe, natomiast wybrane laboratoria wykonuj¹ na
potrzeby ca³ego województwa podkarpackiego ana-
lizy specjalistyczne, bardzo pracoch³onne i wyma-
gaj¹ce najnowszej aparatury i sprzêtu laboratoryj-
nego oraz wyspecjalizowanego personelu.

Specjalizacjê laboratoriów WIOŒ w Rzeszowie
przedstawia tabela 10.1.

Laboratoria sukcesywnie zmierzaj¹ ku temu, aby
docelowo akredytowaæ ca³¹ swoj¹ dzia³alnoœæ ana-
lityczn¹ i uzyskaæ ca³kowicie spójny, jednorodny
system zarz¹dzania jakoœci¹, dostosowany do pra-
wa europejskiego. Zakresy akredytacji laboratoriów
zawiera tabela 10.2.

W 2003 roku w Laboratorium WIOŒ w Rze-
szowie i w delegaturach dokonano ³¹cznie poboru
8123 próbek, w których wykonano 44 699 pomia-
rów i oznaczeñ. Zestawienie iloœci analiz i pomia-
rów w latach 2002–2003 r. zawiera tabela 10.3. oraz
wykres 10.1.

Liczbê wykonanych oznaczeñ w 2003 roku
w rozbiciu na poszczególne komponenty œrodowi-
ska wg rodzaju prac przedstawia poni¿sza tabela 10.4.

Pozosta³e badania, tj. 3 % ca³oœci dotyczy³y kon-
troli jakoœci oraz prac w³asnych, tj. analityki zwi¹-
zanej z wdra¿aniem nowych metod analityczno-ba-
dawczych i kontrolno pomiarowych oraz udoskona-
laniem – popraw¹ jakoœci metod rutynowo stosowa-
nych.

W 2003 roku poza pracami analityczno-badaw-
czymi kontynuowane by³y prace zwi¹zane z dalszym
doskonaleniem posiadanej bazy laboratoryjnej, na
któr¹ sk³adaj¹ siê:
· Pomieszczenia laboratoryjne – posiadane po-

mieszczenia oraz instalacje zapewniaj¹ odpowied-
nie warunki pracy wyposa¿enia badawczego oraz

obs³ugi. W 2003 roku wykonano stanowiska in-
stalacyjne dla nowych urz¹dzeñ: analizatora
AOX, wag, wagosuszarki, przemieszczono czêœæ
aparatury w celu usuniêcia konfliktów warunków
œrodowiska pomiêdzy pracowni¹ wagow¹ i urz¹-
dzeniami grzejnymi (piece i suszarki). Wykona-
no prace inwestycyjne i przygotowano komplet-
ne stanowisko, na którym zostanie zainstalowana
stacja monitoringu jakoœci powietrza atmosferycz-
nego.

· Wyposa¿enie pomiarowe oraz sprzêt pomocniczy
– Laboratoria WIOŒ w Rzeszowie posiadaj¹ no-
woczesn¹ aparaturê pomiarowo-badawcz¹, a miê-
dzy innymi cztery chromatografy gazowe GC,
chromatograf gazowy z detektorem masy GC-MS,
dwa chromatografy cieczowe HPLC, piêæ spek-

Tabela 10.1. Specjalizacja laboratoriów WIOŒ w Rzeszowie

Wykres 10.1. Iloœci analiz i pomiarów w latach
2002–2003 r.

Wykres 10.2. Dzia³alnoœæ laboratoryjna w 2003
roku z podzia³em na obszary badañ
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troskopów absorpcji atomowej AAS, spektrofo-
tometr podczerwieni z transformacj¹ furierowsk¹
FTIR, stacjê mobiln¹ do pomiarów zanieczysz-
czeñ powietrza oraz sprzêt terenowy do poboru
próbek wody z g³êbokich odpompowañ, wielo-
funkcyjne mierniki terenowe jak GPS, dalmierz,
stacja METEO. Laboratoria posiadaj¹ tak¿e sprzêt
informatyczny niezbêdny do obróbki, gromadze-

nia i udostêpniania danych oraz oprogramowanie
typu LIMS do zarz¹dzania prac¹ laboratorium –
Laboratorium 2000. W ocenianym roku w zakre-
sie wa¿niejszej aparatury uzupe³niono wyposa-
¿enie o: analizator AOX, miernik gazów sk³ado-
wiskowych (biogazu), miernik emisji gazów z de-
tektorami IR (metody referencyjne pomiarów),
miernik natê¿enia pola elektromagnetycznego, wa-

Tabela 10.2. Zakres akredytacji laboratoriów
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· Wykszta³cony i doœwiadczony personel – gwa-
rancj¹ jakoœci jest doœwiadczony, wykszta³cony
i œwiadomy wymagañ systemu jakoœci personel,
który jest zatrudniony w czterech laboratoriach

WIOŒ w Rzeszowie. Personel
systematycznie uczestniczy³
w szkoleniach zewnêtrznych or-
ganizowanych przez POLLAB
(akredytacja laboratoriów ba-
dawczych), PROLAB (wzorco-
wanie, walidacja metod badaw-
czych), OMC ENVAG, POL-
-EKO, ATMOSERVICE (obs³u-
ga i praca na specjalistycznej
aparaturze analitycznej) oraz
szkoleniach wewnêtrznych doty-
cz¹cych poboru próbek wód ze
zbiorników i pomiarów tereno-
wych w Polañczyku i pomiarów
zanieczyszczeñ w gazach odlo-
towych w Nowej Dêbie. Perso-
nel laboratorim w 2003 roku
zmniejszy³ siê o jedn¹ osobê.
· System zarz¹dzania (w
tym system zapewnienia jakoœci)
– Laboratoria WIOŒ w Rzeszo-
wie stosuj¹ w swojej dzia³alno-
œci nowoczesne techniki anali-
tyczno-pomiarowe zgodne z wy-
maganiami europejskimi. W ce-
lu bie¿¹cej kontroli wiarygodno-
œci wykonywanych badañ labo-
ratoria WIOŒ w Rzeszowie bra-
³y udzia³ w badaniach bieg³oœci
organizowanych przez instytucje
krajowe (IMGW we Wroc³awiu

Tabela 10.3. Iloœci analiz i pomiarów w latach 2002–2003 r.

Tabela 10.4. Iloœci wykonanych oznaczeñ w rozbiciu na poszczególne komponenty œrodowiska

gosuszarki, wagi analityczne oraz zmodernizowa-
no i wymieniono na nowszy typ spektrofotome-
try i mierniki wieloparametrowe do pomiarów ja-
koœci wód.
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– opady atmosferyczne, Politechnika Krakowska
– woda i œcieki, Gdañska Fundacja Wody – ba-
dania mikrobiologiczne wód, PCA/PIG w War-
szawie – badanie wód, Instytut Medycyny Pracy
w £odzi – analityka powietrza atmosferycznego,
Instytut Ochrony Œrodowiska w Warszawie – po-
miary ha³asu) uzyskuj¹c pozytywne wyniki. La-
boratoria uczestniczy³y w miêdzynarodowej in-
terkalibracji (IMED – instytut belgijski – badanie
próbek sta³ych) potwierdzaj¹c swoje kompeten-
cje na terenie Unii.

4. Informacja ekologiczna

Dostêp do informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie jest konstytucyjnie zagwarantowanym prawem.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 Konstytucji RP „ka¿dy ma
prawo do informacji o stanie i ochronie œrodowiska”.

Zakres i sposób przekazywania informacji o œro-
dowisku reguluj¹:
· ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochro-

ny Œrodowiska,
· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo

ochrony œrodowiska,
· ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do

informacji publicznej,
· rozporz¹dzenie z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie

Biuletynu Informacji Publicznej,
· rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 17

czerwca 2003 r. w sprawie okreœlenia wzoru pu-
blicznie dostêpnego wykazu danych o dokumen-
tach zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i je-
go ochronie,

· rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 1 paŸ-
dziernika 2002 r. w sprawie sposobu udostêpnia-
nia informacji o œrodowisku,

· rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 25
lutego 2003 r. w sprawie stawek op³at za udo-
stêpnianie informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie oraz sposobu uiszczania op³at.

Przepisy o dostêpie do informacji o œrodowisku
i jego ochronie stanowi¹ realizacjê Dyrektywy Rady
90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 roku w spra-
wie swobodnego dostêpu do informacji o œrodowi-
sku oraz podpisanej w 1998 roku w Aarhus i ratyfi-
kowanej przez Polskê ustaw¹ z dnia 21 czerwca
2001 r. Konwencji EKG ONZ o dostêpie do infor-
macji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu de-
cyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach
dotycz¹cych œrodowiska (Konwencja z Aarhus).

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony
œrodowiska, Ÿród³em informacji o œrodowisku jest
w szczególnoœci pañstwowy monitoring œrodo-
wiska.

Informowanie organów administracji publicz-
nej i spo³eczeñstwa o stanie œrodowiska oraz udo-
stêpnianie informacji o dzia³alnoœci kontrolnej i ba-
dawczej jest ustawowym obowi¹zkiem Inspekcji
Ochrony Œrodowiska. Realizuj¹c te obowi¹zki
WIOŒ wydaje co dwa lata raporty o stanie œrodowi-
ska na obszarze województwa. Ponadto w celu po-
pularyzacji zagadnieñ ochrony œrodowiska oraz prze-
kazywania rzetelnych i aktualnych wydarzeñ w tej
dziedzinie, opracowywane s¹ publikacje wydawane
w serii Biblioteka Monitoringu Œrodowiska, a tak¿e
szereg innych materia³ów w postaci opracowañ, ko-
munikatów, sprawozdañ, biuletynów dotycz¹cych
zagro¿eñ wystêpuj¹cych na terenach gmin, powia-
tów, zlewni rzek, itp. Czêœæ z nich udostêpniana jest
za poœrednictwem publicznych sieci telekomunika-
cyjnych na stronie internetowej Inspektoratu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej. W WIOŒ funk-
cjonuje biblioteka, w której znajduj¹ siê publikacje
wydawane w serii BMŒ oraz inne pozycje ksi¹¿ko-
we i czasopisma tematyczne. Na stronie interneto-
wej Inspektoratu dostêpny jest rejestr posiadanych
w bibliotece pozycji katalogowych.

W 2003 roku opracowano i wydano drukiem:
· Raport „Stan œrodowiska w województwie pod-

karpackim w 2002 roku” w nak³adzie 2000 eg-
zemplarzy,

· Raport tematyczny „Gospodarka komunalnymi
osadami œciekowymi w województwie podkarpac-
kim” w nak³adzie 1200 egzemplarzy.

Wa¿niejsze opracowania tematyczne:
1. Ocena roczna jakoœci powietrza w wojewódz-

twie podkarpackim – raport za rok 2002.
2. Ha³as drogowy w uzdrowiskach: Iwonicz Zdrój,

Rymanów Zdrój, Polañczyk.
3. Ha³as drogowy w Rymanowie.
4. Ha³as drogowy miasta Przemyœla.
5. Jakoœæ wód zbiorników zaporowych: Solina

i Besko w 2002 roku.
6. Komunikat o stanie zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego na terenie miasta Przemyœla
w 2002 roku.

7. Ocena stanu czystoœci wód powierzchniowych
objêtych monitoringiem granicznym na terenie
województwa podkarpackiego w 2002 roku.

8. Rola Inspekcji Ochrony Œrodowiska w zapobie-
ganiu powa¿nym awariom przemys³owym.

9. Wp³yw rekultywacji terenów Pañstwowego Gór-
niczo-Chemicznego Przedsiêbiorstwa „SIAR-
KA” w Jaworowie na wody graniczne.

10. Informacje wynikaj¹ce z art. 8a ust. 2 ustawy
o IOŒ: opracowania dotycz¹ce stanu œrodowis-
ka w powiatach oraz przygotowane przez Wy-
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dzia³ i Dzia³y Inspekcji informacje zbiorcze
o wynikach kontroli przeprowadzonych przez
WIOŒ w obiektach o podstawowym znaczeniu
dla wszystkich powiatów województwa podkar-
packiego przekazane do Zarz¹dów Powiatów
oraz Zarz¹dów Gmin w poszczególnych powia-
tach – 25 opracowañ.

11. W 2003 roku sporz¹dzona zosta³a dokumenta-
cja „Za³o¿enia systemu oceny jakoœci powie-
trza w województwie podkarpackim”. Jej zasad-
niczym celem by³a weryfikacja istniej¹cej sieci
pomiarowej zanieczyszczeñ powietrza wraz
z systemem zbierania i przetwarzania danych
w aspekcie wymagañ dyrektyw Unii Europej-
skiej, przetransponowanych do Prawa ochrony
œrodowiska i rozporz¹dzeñ wykonawczych do
tej ustawy. Dokumentacja zosta³a przekazana
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej, Wydzia³u Œrodo-
wiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej.
Ponadto w ramach udostêpniania informacji

o œrodowisku i jego ochronie w 2003 r. WIOŒ reali-
zowa³ nastêpuj¹ce zadania:
· okreœlenie aktualnego stanu zanieczyszczenia

powietrza (t³o) – rozporz¹dzenie Ministra Œrodo-
wiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie war-
toœci odniesienia dla niektórych substancji w po-
wietrzu – 128 wniosków,

· zaœwiadczenia o nieprzekroczeniu dopuszczal-
nych stê¿eñ szkodliwych substancji zanieczysz-
czaj¹cych powietrze i wodê (gospodarstwa eko-
logiczne) – art. 28 ust. 3 ustawy o IOŒ – 159
wniosków,

· udostêpnianie informacji o œrodowisku i jego
ochronie, art. 19-24 ustawy Prawo ochrony œro-
dowiska – 174, w tym na pisemny wniosek – 66.

£¹cznie w 2003 roku opracowano 2 raporty, 40
komunikatów i informacji, w tym 28 informacji
w aspekcie realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych
z art. 8a ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska.
Wymienione opracowania stanowi¹ce podstawowe
Ÿród³o informacji o stanie œrodowiska, udostêpnia-
ne by³y organom administracji rz¹dowej i samorz¹-
dowej, instytucjom i organizacjom spo³ecznym.
Opracowania i publikacje przekazywano równie¿ in-
dywidualnie zg³aszaj¹cej siê m³odzie¿y szkolnej
i akademickiej, dla której pracownicy Inspektoratu
organizowali prelekcje i wyk³ady w ramach zajêæ
szkolnych.

Stan œrodowiska w województwie oraz inne za-
gadnienia zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska by³y rów-
nie¿ rozpowszechniane przez media. W 2003 roku

udzielono 30 wywiadów dla prasy oraz uczestniczo-
no w 10 audycjach radiowych i telewizyjnych.

Zgodnie z obowi¹zkiem ustawowym, Podkar-
packi Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska
uczestniczy³ w sesji Sejmiku Województwa Podkar-
packiego dotycz¹cej miêdzy innymi zagadnieñ
ochrony œrodowiska, w trakcie której zosta³a przy-
jêta, przekazana wczeœniej radnym, informacja o sta-
nie œrodowiska w województwie podkarpackim
w 2002 r.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Œrodowiska lub delegowani pracownicy WIOŒ
w odpowiedzi na zaproszenia, uczestniczyli w se-
sjach rad gmin i powiatów. Celem uczestnictwa
w zdecydowanej wiêkszoœci by³o przedstawienie in-
formacji o stanie œrodowiska w województwie pod-
karpackim. Dla wszystkich radnych poszczególnych
rad przekazywane by³y raporty nt. „Stan œrodowis-
ka w województwie podkarpackim”. Na posiedze-
niach rad, oprócz stanu œrodowiska województwa
podkarpackiego ze szczególnym uwzglêdnieniem
obszaru danego powiatu, poruszane by³y zagadnie-
nia dotycz¹ce dzia³alnoœci kontrolnej, a tak¿e prze-
pisów prawnych.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Œrodowiska uczestniczy³ równie¿ we wspólnej sesji
Rady Powiatu Jaros³awskiego i Rejonu Jaworowskie-
go (Ukraina), na której przedstawi³ informacjê nt.
„Problemy ekologiczne rzeki Szk³o”.

Przedstawiciele WIOŒ uczestniczyli w licznych
naradach, spotkaniach, posiedzeniach, konferencjach
i sympozjach organizowanych przez inne jednostki
i organizacje, wyg³aszaj¹c referaty lub prelekcje.
Z wa¿niejszych wymieniæ nale¿y:
1. Sympozjum organizowane przez G³ównego In-

spektora Pracy i Prezesa Zarz¹du Zak³adów Che-
micznych „Organika – Sarzyna” S.A. pod has³em
„Zapobieganie powa¿nym awariom przemys³o-
wym – dzia³ania systemowe” – referat Podkar-
packiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Œrodowiska nt. „Rola inspekcji ochrony œrodo-
wiska w zapobieganiu powa¿nym awariom prze-
mys³owym” oraz prezentacja sprzêtu pomiarowe-
go WIOŒ.

2. „Ekologia w turystyce” – XIII Miêdzynarodowa
Interdyscyplinarna Otwarta Konferencja Nauczy-
cielska MIOKON 2003 – przedstawiciel WIOŒ
przedstawi³ wyk³ad plenarny nt. „Monitoring œro-
dowiska”.

3. Powiatowa Debata Rolników nt. „Powiat jasielski
w drodze do Unii Europejskiej”, zorganizowana
przez Wojewódzki Oœrodek Doradztwa Rolnicze-
go Boguchwa³a Jas³o – przedstawienie informacji
o stanie œrodowiska w powiecie jasielskim.
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W dniach 14–15.05.2003 r. w Samorz¹dowym
Centrum Kultury w Mielcu odby³a siê konferencja
regionalna nt. „Przemys³ podkarpackiego a stan œro-
dowiska w regionie”. By³a to ju¿ czwarta z kolei
konferencja zorganizowana przez Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska
i Prezydenta Miasta Mielca przy wspó³udziale Agen-
cji Rozwoju Przemys³u S.A. Oddzia³ w Mielcu. Ce-
lem organizowanych od trzech lat konferencji eko-
logicznych jest przybli¿enie spo³eczeñstwu proble-
matyki szeroko pojêtej ochrony œrodowiska, w tym
zapoznanie z najnowszymi aktami prawnymi
w aspekcie wejœcia Polski do UE. Zorganizowana
konferencja jest kontynuacj¹ prac podjêtych w la-

tach poprzednich, a zmierzaj¹cych do ukazania
zmian dokonuj¹cych siê w œrodowisku naturalnym
w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ przemys³u w wojewódz-
twie podkarpackim.

W konferencji uczestniczyli przedstawicieli za-
k³adów przemys³owych i firm, których dzia³alnoœæ
w sposób istotny mo¿e wp³ywaæ na stan œrodowi-
ska, pracownicy administracji samorz¹dowej i s³u¿b
ochrony œrodowiska.

W trakcie konferencji odby³a siê równie¿ pre-
zentacja firm i instalacji zwi¹zanych z gospodark¹
odpadami oraz zwiedzanie wybranych zak³adów
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK
Mielec”. Przedstawiono równie¿ przedsiêwziêcia

Udział 
w posiedzeniach 

Liczba posiedzeń z udziałem przedstawicieli WIOŚ 

Rad gmin 1 
Rad powiatów 11 
Sejmików 
samorządowych 

1 

Zespołów 
roboczych 
organów 
samorządowych 

1. Posiedzenie Zarządu Powiatu Niżańskiego – udział Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, przekazano raport „Stan środowiska w województwie podkarpackim 
w 2002 roku” oraz informacje nt. „Stan środowiska w powiecie niżańskim”. 

2. Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 
w Mielcu – udział Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, omówiono 
wyniki pomiarów monitoringowych i kontroli prowadzonych przez WIOŚ za okres I półrocza 
2003 roku na terenie SEE w Mielcu. 

3. Posiedzenie Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Gminy Jasło – przed-
stawiono informację o stanie środowiska na terenie powiatu jasielskiego. 

4. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu Jasielskiego 
– przedstawiono informację o stanie środowiska na terenie powiatu jasielskiego. 

5. Posiedzenie inauguracyjne Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Sanoku, udział 
przedstawiciela Delegatury – członka Zespołu. 

6. Posiedzenie inauguracyjne Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Krośnie, udział 
przedstawiciela Delegatury – członka Zespołu. 

7. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Krośnie – m.in. sprawy 
związane z ochroną miasta Krosna przed powodzią, udział przedstawiciela Delegatury – członka 
Zespołu. 

8. Ćwiczenia zgrywające Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Krosno z grupami ratownictwa 
wodno-nurkowego województwa podkarpackiego podczas prowadzenia działań ratowniczych na 
akwenach zamkniętych w ramach działania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego 
w Krośnie – udział pracowników Delegatury. 

9. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Krośnie połączone z ćwicze-
niami Kierownictwa służbowego, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP Krosno oraz 
współdziałających służb i zakładowej grupy ratownictwa chemicznego na terenie Zakładu 
Uzdatniania Wody w Sieniawie – udział w ćwiczeniach grupy badań terenowych Delegatury 
w Jaśle. 

10. Warsztaty strategiczne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle dot. opracowania 
powiatowego programu ochrony środowiska – udział przedstawicieli Delegatury. 

11. Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Rady Powiatu Stalowa Wola 
– omówiono zakres informacji do przestawienia na posiedzeniu Rady Powiatu. 

12. Posiedzenie Rady Konsultacyjnej powołanej przez Marszałka Województwa, na którym 
przedstawiono do zaopiniowania projekt „Programu Ochrony Środowiska dla województwa 
podkarpackiego” oraz projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego”. 

Innych jednostek 1. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki – udział w obchodach Światowego Dnia Ochrony Środowiska, 
prezentacja sprzętu pomiarowego. 

2. Związek Komunalny „Wisłok” – udział w obchodach Światowego Dnia Ochrony Środowiska, 
prezentacja sprzętu pomiarowego, przekazanie opracowań na temat stanu środowiska. 

3. Konferencja nt. „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami” – prawno-organizacyjne uwarunko-
wania zbiórki i zagospodarowania olejów odpadowych przepracowanych” – organizowana przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

4. Związek Komunalny „Wisłok” – udział w IV Kongresie Liderów Ekologii. 

 

Tabela 10.5. Udzia³ przedstawicieli WIOŒ w posiedzeniach organów samorz¹dowych
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ekologiczne podejmowane przez m³odzie¿ z mielec-
kich szkó³. Uczestnikom konferencji przekazano pu-
blikacje wydane przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Œrodowiska oraz materia³y promuj¹ce wa-
lory przyrodnicze i krajoznawczo-turystyczne wo-
jewództwa podkarpackiego.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Œrodowiska w Rzeszowie w dniach 27–29 maja
2003 r. uczestniczy³ w wizytacji poselskiej w woje-
wództwie podkarpackim w ramach Komisji Ochro-
ny Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa
Sejmu RP. Wizytacja poœwiêcona by³a tematyce: „Zie-
lone Karpaty” – wielofunkcyjny rozwój obszarów gór-
skich i podgórskich oraz „Ocena celowoœci i uwarun-
kowañ budowy zbiornika wodnego KREMPNA w za-
kresie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego w re-
jonie dorzecza Wis³oki i Magurskiego Parku Naro-
dowego”.

W dniu 30 maja 2003 r., w ramach prowadzo-
nej trzydniowej kampanii, w Zak³adach Chemicz-
nych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie
odby³o siê sympozjum pod has³em „Zapobieganie
powa¿nym awariom przemys³owym – dzia³ania sys-
temowe”. Jego celem by³o zapoznanie uczestników
z praktyk¹ stosowan¹ w UE, informowania o bez-
pieczeñstwie i ochronie zdrowia w zak³adach stwa-
rzaj¹cych zagro¿enie powa¿n¹ awari¹ przemys³ow¹.
W sympozjum uczestniczyli pracownicy WIOŒ, któ-
rzy prezentowali mo¿liwoœci badawcze laboratorium
we wszystkich komponentach œrodowiska.

Wszystkie prowadzone w 2003 roku przez
WIOŒ dzia³ania w zakresie szeroko pojêtej eduka-
cji ekologicznej mia³y na celu popularyzacjê zagad-
nieñ ochrony œrodowiska w spo³eczeñstwie oraz
kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej, która pro-
wadziæ bêdzie do szukania przyjaznych dla przyro-
dy rozwi¹zañ, opartych na takiej dzia³alnoœci cz³o-
wieka w œrodowisku, która uwzglêdniaæ bêdzie do-
bro przyrody jako nadrzêdn¹ wartoœæ.

5. Wspó³praca miêdzynarodowa

Wspó³praca dwustronna z Ukrain¹
W 2003 roku kontynuowana by³a wspó³praca

dwustronna z Ukrain¹ i S³owacj¹ w dziedzinie ochro-
ny œrodowiska.

Dla województwa podkarpackiego, ze wzglêdu
na jego po³o¿enie geograficzne, bardzo istotne zna-
czenie ma wspó³praca w zakresie ochrony œrodowi-
ska z Ukrain¹, z któr¹ województwo graniczy na od-
cinku 236 km.

Do najwa¿niejszych motywów uzasadniaj¹cych
potrzebê takiej wspó³pracy zaliczyæ nale¿y w szcze-
gólnoœci: globalny charakter problemów ekologicz-

nych, transgraniczny przep³yw zanieczyszczeñ, nie-
mo¿noœæ realizacji niektórych zadañ z dziedziny
ochrony œrodowiska na obszarze danego kraju bez
udzia³u krajów s¹siaduj¹cych, doskonalenie metod
dzia³ania przez wymianê doœwiadczeñ i informacji
oraz koniecznoœæ realizacji podjêtych przez Polskê
zobowi¹zañ prawno-miêdzynarodowych.

Wspó³praca w zakresie ochrony œrodowiska
z Ukrain¹ zapocz¹tkowana zosta³a w latach dzie-
wiêædziesi¹tych i systematycznie siê rozwija, zw³asz-
cza po wejœciu w ¿ycie z dniem 6 stycznia 1999 r.
Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Ukrainy o wspó³pracy w dziedzinie go-
spodarki wodnej na wodach granicznych z 1996 r.
i zawarciu Porozumienia miêdzy Wojewod¹ Podkar-
packim a Lwowsk¹ Obwodow¹ Administracj¹ Pañ-
stwow¹ o wspó³pracy miêdzyregionalnej z dnia
26 maja 2000 r.

Wspó³praca realizowana jest w obrêbie dwóch
g³ównych obszarów, tj. monitorowania jakoœci i ochro-
ny wód granicznych przed zanieczyszczeniem oraz
w zakresie zapobiegania i przeciwdzia³ania powa¿nym
awariom.

G³ównym celem wspó³pracy w dziedzinie mo-
nitorowania jakoœci i ochrony wód granicznych
przed zanieczyszczeniem jest poprawa ich czystoœci
i zwiêkszenie efektywnoœci ich ochrony.

Osi¹gniêciu tego celu s³u¿y sta³a wspó³praca
dwustronna, kontrola jakoœci wód granicznych rzek
Wisznia i Szk³o poprzez wspólne pobieranie próbek
do badañ oraz analiza i ocena wyników na podsta-
wie uzgodnionych kryteriów, a tak¿e d¹¿enie do
zmniejszenia ich zanieczyszczenia.

Bezpoœrednimi partnerami wspó³pracy ze stro-
ny polskiej jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w Rzeszowie, a ze strony ukraiñskiej
Pañstwowy Urz¹d Ekologii i Zasobów Naturalnych
we Lwowie.

W dniach 11–12 lutego 2003 r. Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska, jako
kierownik polskiej czêœci Grupy Roboczej do spraw
Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszcze-
niem, dzia³aj¹cej w ramach Polsko-Ukraiñskiej Ko-
misji do spraw Wód Granicznych, bra³ udzia³ w zor-
ganizowanej przez ten urz¹d naradzie grupy, która
odby³a siê we Lwowie. W trakcie narady:
· omówiono realizacjê zadañ wynikaj¹cych z pla-

nu pracy Grupy Roboczej do spraw Ochrony Wód
Granicznych przed Zanieczyszczeniem w 2002 r.,

· przygotowano i uzgodniono projekt planu pracy
Grupy na 2004 r.,

· oceniono stan czystoœci wód granicznych w 2002 r.
na podstawie uzyskanych wyników badañ w wy-
typowanych przekrojach pomiarowo-kontrolnych
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(m. Starzawa – rz. Wisznia, m. Budzyñ – rzeka
Szk³o), które porównano z rokiem bazowym oraz
przyjêtymi normatywami,

· ustalono terminy i zasady wspólnego pobierania
próbek na wodach granicznych w 2003 r.,

· omówiono obowi¹zuj¹ce po stronie polskiej „Za-
sady przeprowadzania kontroli oraz podejmowa-
nia dzia³añ pokontrolnych” oraz „Zbiór zaleceñ
metodycznych z zakresu pañstwowej kontroli
przestrzegania przepisów ochrony œrodowiska”,
obowi¹zuj¹cy po stronie ukraiñskiej,

· zapoznano siê z informacj¹ o przebiegu prac re-
kultywacyjnych terenów pogórniczych wyrobiska
siarki w Jaworowie i uzgodniono, ¿e w ramach
realizacji zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy
o wspó³pracy na wodach granicznych,  Jaworow-
skie  Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Górniczo-Che-
miczne „Siarka” przygotuje informacjê o przewi-
dywanym wp³ywie trwaj¹cej rekultywacji wyro-
biska na iloœæ i jakoœæ wód granicznych rzek Wisz-
nia i Szk³o, w celu wykorzystania jej w dalszych
procedurach wynikaj¹cych z cytowanej wy¿ej
umowy dwustronnej.

W dniach 2–5 wrzeœnia 2003 r. na zaproszenie
strony ukraiñskiej odby³o siê we Lwowie IV Posie-
dzenie Polsko-Ukraiñskiej Komisji do spraw Wód
Granicznych. W pracach Komisji uczestniczy³ Pod-
karpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowi-
ska w Rzeszowie, przedstawiaj¹c stan realizacji
przedsiêwziêæ podejmowanych w 2002 r. przez Gru-
pê Robocz¹ do spraw Ochrony Wód Granicznych
przed Zanieczyszczeniem.

Do najwa¿niejszych zadañ wykonanych przez
grupê zaliczyæ nale¿y:
· kontynuowanie prac nad wdra¿aniem metod

badawczych zanieczyszczeñ wód granicznych
w uzgodnionych przekrojach pomiarowo-kontro-
lnych,

· ustalenie zasad wspólnego pobierania próbek,
· uzgodnienie zakresu badañ wód granicznych,
· ustalenie normatywów oceny jakoœci wód granicz-

nych i dokonanie oceny ich jakoœci.
W dniu 3 paŸdziernika 2003 r. dwóch przedsta-

wicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œro-
dowiska w Rzeszowie uczestniczy³o w obradach III
Forum Ekologicznego, zorganizowanego we Lwo-
wie, bior¹c udzia³ w pracach sekcji zajmuj¹cej siê
ekologicznymi problemami o znaczeniu transgra-
nicznym.

W dniach 15–17 paŸdziernika 2003 r. na tery-
torium Polski w Straszêcinie ko³o Dêbicy w woje-
wództwie podkarpackim odby³a siê kolejna narada
polskiej i ukraiñskiej czêœci Grupy Roboczej do
spraw Ochrony Wód Granicznych przed Zanie-

czyszczeniem. Obradom przewodniczy³ Podkarpac-
ki Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie.

W trakcie narady ustalono m.in. zasady wspól-
nego pobierania próbek wód granicznych w 2004 r.,
zasady wspólnych pomiarów przep³ywu na granicz-
nej rzece Szk³o, wyznaczono przedstawicieli Grupy
do pracy w polsko-ukraiñsko-bia³oruskiej Grupie
Roboczej do spraw Wdro¿enia Projektu Pilotowego
– zwanej Grup¹ WPP – zajmuj¹c¹ siê ocen¹ jakoœci
wód w zlewni rzeki Bug. Przeprowadzono ponadto
dyskusjê nad opracowywan¹ komputerow¹ map¹
zlewni wód granicznych Polski i Ukrainy. Polscy
i ukraiñscy przedstawiciele Grupy wziêli tak¿e udzia³
w miêdzynarodowym seminarium nt. „Zasady
wspó³dzia³ania zak³adów o du¿ym i zwiêkszonym
ryzyku wyst¹pienia awarii przemys³owej z samorz¹-
dem na rzecz bezpieczeñstwa lokalnej spo³eczno-
œci” oraz w pokazie si³ i œrodków Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej do zwalczania zagro¿eñ.

Potrzeba œcis³ej wspó³pracy miêdzy s³u¿bami
inspekcyjnymi ochrony œrodowiska i formacjami
ratowniczymi województwa podkarpackiego i obwo-
du lwowskiego wynika m in. z faktu, ¿e na granicy
polsko-ukraiñskiej funkcjonuj¹ przejœcia graniczne
transportu kolejowego i drogowego o charakterze
tranzytowym, przez które przewo¿one s¹ materia³y
i substancje niebezpieczne.

Materia³y te w przypadku awarii czy katastrofy
spowodowaæ mog¹ zagro¿enia dla ludzi i œrodowi-
ska. Na obszarach przygranicznych znajduj¹ siê po-
nadto inne potencjalne Ÿród³a zagro¿eñ o charakte-
rze liniowym, obszarowym i punktowym.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie w zakresie przeciwdzia³ania powa¿nym
awariom wspó³pracuje bezpoœrednio z Pañstwowym
Urzêdem Ekologii i Zasobów Naturalnych we Lwo-
wie oraz Lwowskim Obwodowym Urzêdem do
spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludno-
œci od Skutków Katastrofy Czarnobylskiej. W po-
dejmowanych wspólnie dzia³aniach uczestniczy tak-
¿e Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Rzeszowie.

P³aszczyzn¹ wymiany informacji i podejmowa-
nia dzia³añ w tym zakresie jest równie¿ Polsko-Ukra-
iñska Komisja do spraw Wód Granicznych i dzia³a-
j¹ca w jej ramach Grupa Robocza do spraw Zwal-
czania Nadzwyczajnych Zanieczyszczeñ. Pracami
polskiej czêœci tej grupy kieruje jeden z g³ównych
specjalistów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska w Rzeszowie.

G³ównym celem prowadzonej wspó³pracy jest
doskonalenie organizacji prac w zakresie zapobie-
gania i ograniczania powa¿nych awarii o skutkach
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transgranicznych, a tak¿e zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa ekologicznego.

Realizuj¹c przyjêty plan pracy na 2003 r. cz³on-
kowie Grupy Roboczej do spraw Zwalczania Nad-
zwyczajnych Zanieczyszczeñ, spotkali siê w dniach
11–12 lutego 2003 r. we Lwowie na swojej siódmej
naradzie. Omówiono Ÿród³a zagro¿eñ granicznej rze-
ki Strwi¹¿ na terenie województwa podkarpackiego
i wyznaczono miejsce do zorganizowania pola ope-
racyjnego do zwalczania skutków ewentualnego za-
nieczyszczenia rzeki. Za najbardziej dogodny do tego
celu uznano rejon drogowego przejœcia granicznego
Kroœcienko–Smolnica. Przygotowano i uzgodniono
treœæ wspólnego sprawozdania z prac wykonanych
przez Grupê w 2002 r., projekt planu pracy Grupy na
2004 r. oraz treœæ informacji o przebiegu miêdzyna-
rodowych polsko-ukraiñskich æwiczeñ operacyjnych
s³u¿b ratowniczych, które odby³y siê we wrzeœniu
2002 r. na terenach przygranicznych województwa
podkarpackiego i obwodu lwowskiego.

W okresie sprawozdawczym g³ówny specjalista
z WIOŒ w Rzeszowie, jako kierownik polskiej czê-
œci Grupy Roboczej do spraw Zwalczania Nadzwy-
czajnych Zanieczyszczeñ, bra³ udzia³ w IV Posiedze-
niu Komisji do spraw Wód Granicznych, które odby-
³o siê w dniach 2–5 wrzeœnia 2003 r. we Lwowie.

W dniu 9 wrzeœnia 2003 r. z inicjatywy kie-
rownika polskiej czêœci tej Grupy Roboczej, prze-
prowadzone zosta³y æwiczenia ³¹cznoœci alarmowej
pomiêdzy odpowiednimi s³u¿bami województwa
lubelskiego i obwodu wo³yñskiego. Celem æwiczeñ
by³o sprawdzenie skutecznoœci opracowanego i za-
twierdzonego przez komisjê „Systemu powiadamia-
nia i ostrzegania o nadzwyczajnych zanieczyszcze-
niach wód granicznych z Ukrain¹”.

Zgodnie z planem, drugie w 2003 roku spotka-
nie Grupy Roboczej ds. Zwalczania Nadzwyczaj-
nych Zanieczyszczeñ odby³o siê w dniach 15–17
paŸdziernika w Straszêcinie ko³o Dêbicy.

Podczas obrad przeanalizowano Za³¹cznik Nr
24 do Protoko³u z III Posiedzenia Komisji „Zasady
wzajemnego powiadamiania i ostrzegania o nadzwy-
czajnych zanieczyszczeniach wód granicznych
z Ukrain¹” i dokonano jego aktualizacji.

Kierownik ukraiñskiej czêœci grupy – I zastêp-
ca Kierownika Urzêdu do spraw Sytuacji Nadzwy-
czajnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Pañ-
stwowej, przedstawi³ potencjalne Ÿród³a zagro¿eñ
wód powierzchniowych w rejonie Mostisk. Stwier-
dzono, ¿e g³ównym Ÿród³em zagro¿eñ wód po-
wierzchniowych po stronie ukraiñskiej w tym rejo-
nie jest ruroci¹g przesy³owy oleju napêdowego
Przedsiêbiorstwa „Prikarpat Zachidtrans”, przecho-
dz¹cy bezpoœrednio w pobli¿u rzeki Wisznia. Uzgod-

niono, ¿e najdogodniejsze miejsca do prowadzenia
ewentualnych akcji ratowniczych to: miejscowoœæ
Mieleszki lub okolice mostu na drodze Gostince-
we–Ar³amowa Wola. Przedstawiciele grupy uczest-
niczyli w zorganizowanym wspólnie z Komend¹
Wojewódzk¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rze-
szowie seminarium nt. „Zasady wspó³dzia³ania za-
k³adów o du¿ym i zwiêkszonym ryzyku wyst¹pie-
nia awarii przemys³owej z samorz¹dem na rzecz bez-
pieczeñstwa lokalnej spo³ecznoœci”. Wziêli tak¿e
udzia³ w taktyczno-bojowych æwiczeniach, zwi¹za-
nych z likwidacj¹ zagro¿enia po¿arowego na tere-
nie jednego z zak³adów bran¿y chemicznej w po-
wiecie dêbickim.

W paŸdzierniku 2003 r. wykonana zosta³a ak-
tualizacja „Dokumentacji operacyjno-alarmowej dla
potrzeb zapobiegania i zwalczania powa¿nych awa-
rii w obszarach przygranicznych i œródl¹dowych
wodach granicznych z Ukrain¹”.

Zasadniczy cel tego opracowania to przedsta-
wienie warunków do zapewnienia skutecznej wspó³-
pracy organów w³aœciwych w sprawach powa¿nych
awarii o zasiêgu transgranicznym, dla ochrony lud-
noœci i œrodowiska przyrodniczego na terenach przy-
granicznych przed skutkami awarii i katastrof.

Dotychczasowe doœwiadczenia ze wspó³pracy
dwustronnej z Ukrain¹ wykaza³y, ¿e jest ona korzyst-
na dla obu stron. Nawi¹zane zosta³y bezpoœrednie
kontakty miêdzy s³u¿bami inspekcyjnymi ochrony
œrodowiska i jednostkami zajmuj¹cymi siê profesjo-
nalnie zwalczaniem sytuacji nadzwyczajnych. Or-
ganizowane seminaria, konferencje i narady Grup
Roboczych s¹ dobr¹ okazj¹ do wymiany doœwiad-
czeñ i informacji o stanie œrodowiska, przyczyniaj¹
siê do zwiêkszenia efektywnoœci zapobiegania i ogra-
niczania potencjalnego ryzyka zanieczyszczeñ trans-
granicznych a tak¿e zmierzaj¹ do poprawy sytuacji
ekologicznej na obszarach przygranicznych.

Wspó³praca dwustronna ze S³owacj¹
Podstawê wspó³pracy stanowi Umowa z dnia

18 sierpnia 1994 r. miêdzy Rz¹dem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Rz¹dem Republiki S³owackiej o wspó³-
pracy w dziedzinie ochrony œrodowiska oraz Umo-
wa z dnia 14 maja 1997 r. miêdzy Rz¹dem Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki S³owackiej
o gospodarce wodnej na wodach granicznych.

Województwo podkarpackie graniczy z Repu-
blik¹ S³owack¹ na odcinku 131 km. Granica prze-
biega górzystymi wzniesieniami Beskidu Niskiego
i Bieszczadów.

Obszary przygraniczne to tereny o charakterze
rolniczo-leœnym, s³abo zaludnione, o niskim stop-
niu uprzemys³owienia i nasycenia gospodarki infra-
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struktur¹ techniczn¹, a jednoczeœnie posiadaj¹ce wy-
bitne walory przyrodnicze.

Ze wzglêdu na brak potencjalnych Ÿróde³ za-
gro¿eñ, wspó³praca ze S³owacj¹ koncentruje siê g³ów-
nie na podejmowaniu dzia³añ maj¹cych na celu
ochronê dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Zadanie to realizuje m. in. Grupa Robocza do
spraw Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Leœnej
Polsko-S³owackiej Miêdzyrz¹dowej Komisji ds.
Wspó³pracy Transgranicznej. W dniach 23–25 kwiet-
nia 2003 r. w XI Spotkaniu tej Grupy bra³ udzia³
przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Œrodowiska w Rzeszowie. Spotkanie odby³o siê
w ¯ywcu, a omawiano na nim m.in.:
· problemy zwi¹zane z tworzeniem obszaru funk-

cjonalnego „Zielone Karpaty”,
· zasady ustalania obszarów chronionych sieci

NATURA 2000,
· projekt utworzenia Miêdzynarodowego Rezerwa-

tu Biosfery „Babia Góra”,
· problematykê przekraczania polsko-s³owackiej

granicy pañstwowej przez pracowników parków
narodowych,

· wp³yw na œrodowisko przyrodnicze proponowa-
nych przejœæ granicznych na terenie Tatr.

W wyniku podpisania w dniu 8 listopada 2002
roku w Warszawie porozumienia o wspó³pracy miê-
dzy Inspekcj¹ Ochrony Œrodowiska Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Republiki S³owacji, systematycznie
odbywaj¹ siê robocze spotkania przedstawicieli S³o-
wackiej Inspekcji Œrodowiska Naturalnego i Inspek-
cji Ochrony Œrodowiska w Polsce, w których uczest-
nicz¹ tak¿e Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Œro-
dowiska z Rzeszowa, Krakowa i Katowic.

W dniach 5–7 listopada 2003 roku spotkanie
przedstawicieli obu Inspekcji odby³o siê w Braty-
s³awie. Przedmiotem spotkania by³a wymiana infor-
macji na temat:
· nowych przepisów prawnych dotycz¹cych œrodo-

wiska naturalnego oraz nowych zadañ, które dla

obydwu krajów wyp³ywaj¹ z warunków akcesyj-
nych do Unii Europejskiej,

· dzia³alnoœci S³owackiej Inspekcji Œrodowiska
Naturalnego i G³ównego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska w okresie od spotkania w listopadzie
2002 r. do paŸdziernika 2003 roku,

· nowych zadañ, kompetencji, proponowanych
zmian w obydwu instytucjach w okresie listopad
2002 r. – paŸdziernik 2003 r.,

· rozszerzenia wspó³pracy w dziedzinie IPPC i GMO.
W trakcie spotkania powo³ano wspólne grupy

robocze do wspó³pracy w zakresie gospodarki od-
padami, ochrony wód, ochrony powietrza i pozwo-
leñ zintegrowanych.

Nastêpne spotkanie przedstawicieli Inspekcji
odby³o siê w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2004 roku
w Rzeszowie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie uczestniczy w realizacji zadañ na szcze-
blu regionalnym, okreœlonych w Programie Wspó³-
pracy na lata 2003–2005, ustalonych pomiêdzy In-
spekcj¹ Ochrony Œrodowiska w Polsce a S³owackim
Inspektoratem Œrodowiska Naturalnego. Zadania te
dotycz¹ miêdzy innymi wymiany informacji o orga-
nizacji s³u¿b odpowiedzialnych za kontrolê przestrze-
gania prawa ekologicznego, monitoringu œrodowiska
i przeciwdzia³ania powa¿nym awariom.

W 2003 roku wykonana zosta³a aktualizacja
opracowania „Dokumentacja operacyjno-alarmowa
dla potrzeb zapobiegania i zwalczania skutków po-
wa¿nych awarii w obszarach przygranicznych i wo-
dach granicznych ze S³owacj¹”. W aktualizowanej
dokumentacji uwzglêdniono: rejestr potencjalnych
Ÿróde³ powa¿nych awarii, przejœcia graniczne, przez
które transportowane s¹ substancje niebezpieczne,
obiekty i instalacje z substancjami niebezpiecznymi
na terenach zalewowych, plany alarmowania orga-
nów i instytucji w³aœciwych ds. awarii, informacje
o obszarach szczególnie chronionych.


