W prezentacji został przedstawiony stan środowiska w powiecie
kolbuszowskim, w oparciu o dane pozyskane w ramach realizacji zadań
Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w 2013 roku.

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA
został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony
Środowiska, w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska.
10 lat później ustawa Prawo ochrony środowiska wzmocniła dodatkowo rangę
PMŚ, definiując system, jako obejmujący nie tylko diagnozę stanu środowiska,
ale także jego prognozę oraz nałożyła obowiązek systematycznego
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych o środowisku.

Działalność PMŚ z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji
Ochrony Środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PAŃSTWOWEGO
MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA:

•

Badania jakości wód w rzekach

•

Badania jakości powietrza

•

Pomiary hałasu komunikacyjnego

•

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych

Monitoring stanu wód powierzchniowych płynących
Zasady polityki wodnej w państwach Unii Europejskiej określa dyrektywa
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zwana Ramową Dyrektywą
Wodną (RDW). Postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej wdrożone zostały
do polskiego prawa, przede wszystkim poprzez ustawę Prawo wodne. Ustawa
ta stanowi podstawę prawną i merytoryczną do realizacji PMŚ w zakresie
monitoringu wód.
Od 2007 roku monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest
w wyznaczonych jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcw).
Jednolita część wód powierzchniowych oznacza oddzielny
i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak jezioro, zbiornik,
strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe
lub pas wód przybrzeżnych.
Każda jednolitych częściach wód powierzchniowych przypisana została do
jednego z 26 typów wód, które charakteryzują warunki środowiskowe cieku
i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości bezwzględnej, cech
geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są
warunki referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka)
i granice klas stanu ekologicznego.

Monitoring stanu wód powierzchniowych płynących

Jednolite części wód
wydzielone w obszarze
powiatu kolbuszowskiego

Monitoring stanu wód powierzchniowych płynących
Dla jednolitych części wód, stanowiących podstawową jednostkę
gospodarowania wodami, określa się stan ekologiczny/potencjał
ekologiczny oraz stan chemiczny.
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza nowe pojęcia w ocenie stanu wód:
• klasyfikację stanu ekologicznego jednolitych części wód w ciekach
naturalnych, jeziorach, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,
• klasyfikację potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych części wód powierzchniowych,

• klasyfikację stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

Monitoring stanu wód powierzchniowych płynących
Stan wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki
monitoringu z kryteriami wyrażonymi jako wartości graniczne
wskaźników jakości wód.
Na
stan
ogólny
wód
składają
się
stan
ekologiczny/potencjał (w którym pod uwagę brane są elementy
biologiczne, a także jako wskaźniki wspierające elementy
fizykochemiczne i hydromorfologiczne tj.: reżim hydrologiczny
wód,
ciągłość
rzeki,
charakter
podłoża)
oraz stan chemiczny (oceniany na podstawie wskaźników
chemicznych, charakteryzujących występowanie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym tzw.
substancji priorytetowych).
Podstawowe znaczenie w klasyfikacji zyskały elementy
biologiczne, charakteryzujące występowanie w wodach różnych
zespołów organizmów.

Monitoring stanu wód powierzchniowych płynących
Obowiązek badania i oceny stanu wód powierzchniowych
w ramach PMŚ wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku – Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego
artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie
elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych
należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska.
W wojewódzkich programach monitoringu środowiska
(WPMŚ) na lata 2010-2015, w sieci monitoringowej rzek
województwa podkarpackiego znalazły się dwa cieki
z terenu powiatu kolbuszowskiego Przyrwa i Łęg.

Szczegółowa analiza stanu wód, wraz z objaśnieniem metodyki oceny, będzie
przedstawiona w corocznej publikacji WIOŚ Rzeszów: Raport o stanie środowiska
w województwie podkarpackim w 2013 roku.

NOWE ZASADY MONITORINGU WÓD – RAMOWA DYREKTYWA WODNA
2000/60/WE

Osiągnięcie celu RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ (DOBRY STAN WÓD) będzie możliwe m.in.
przez odpowiedni system monitoringu.
RAMOWA DYREKTYWA WODNA wprowadza 4 formy monitoringu wód:
• diagnostyczny,
• operacyjny,

• badawczy,
• monitoring obszarów chronionych

Eutrofizacja
komunalna
i rolnicza

NATURA 2000
siedliska i gatunki

Wody dla
ryb

Wody do picia

Cele rekreacyjne
- kąpieliska

Rzeki podzielone zostały na tzw. jednolite części wód, dla których wykonuje się ocenę
stanu/potencjału ekologicznego (badanie elementów biologicznych) i/lub ocenę stanu
chemicznego (badanie substancji priorytetowych).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2011.258.1550) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz.U.2013.1558) .

(DOBRY/ZŁY)

STAN
WÓD
POWIERZCHNIOWYCH

SCHEMAT OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

OCENA
SPEŁNIANIA
WYMOGÓW
JAKOŚCI NA
OBSZARACH
CHRONIONYCH
Jeśli nie w obszarze chronionym

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE
(wspierające)

I klasa – BARDZO DOBRY /
MAKSYMALNY

ELEMENTY BIOLOGICZNE

II klasa – DOBRY
III klasa – UMIARKOWANY
IV klasa – SŁABY

Fitobentos. Makrofity, fitoplankton,
makrobezkręgowce
ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE
(wspierające)

V klasa - ZŁY

STAN CHEMICZNY
(DOBRY/PONIŻEJ DOBREGO)

Oceny stanu wód powierzchniowych (osiąga/nie osiąga
stan dobry) dokonuje się poprzez porównanie wyniku
klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego z uwzględnieniem spełniania wymogów
jakości na obszarach chronionych.
Stan wód wyznaczany jest przez gorszy ze stanów.

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE I INNE
NIEBEZPIECZNE

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz.U.2011.257.1545)
oraz projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lutego
2014 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód oraz środowiskowych norm jakości
dla substancji priorytetowych .

Monitoring stanu wód powierzchniowych płynących
W latach 2010-2013 na terenie powiatu kolbuszowskiego badaniami
monitoringowymi objęto następujące jednolite części wód powierzchniowych:
• 1. Przyrwa do Dąbrówki PLRW2000172198432 (ppk Przyrwa - Nowa Wieś) –
monitoring diagnostyczny, monitoring obszarów chronionych (eutrofizacja).
• 2. Łęg do Turka PLRW200017219829 (ppk Łęg - Wola Raniżowska) – monitoring
operacyjny, monitoring obszarów chronionych (eutrofizacja).
• 3. Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia
PLRW200019219853 (ppk Łęg - Spie) – monitoring operacyjny, monitoring
obszarów chronionych (eutrofizacja).

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM

• 1. Przyrwa do Dąbrówki PLRW2000172198432 (ppk Przyrwa - Nowa Wieś) –
Klasyfikacja potencjału ekologicznego: SŁABY
Klasyfikacja stanu chemicznego: DOBRY
Ocena spełniania wymagań na obszarach chronionych: STWIERDZONO
EUTROFIZACJĘ KOMUNALNĄ

Klasyfikacja stanu wód: ZŁY STAN WÓD
• 2. Łęg do Turka PLRW200017219829 (ppk Łęg - Wola Raniżowska) –
Klasyfikacja potencjału ekologicznego: UMIARKOWANY
Klasyfikacja stanu chemicznego: WPMŚ NIE UWZGLĘDNIAŁ OCENY
Ocena spełniania wymagań na obszarach chronionych: STWIERDZONO
EUTROFIZACJĘ KOMUNALNĄ

Klasyfikacja stanu wód: ZŁY STAN WÓD

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM

• 3. Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia
PLRW200019219853 (ppk Łęg - Spie) –
Klasyfikacja stanu ekologicznego: DOBRY
Klasyfikacja stanu chemicznego: WPMŚ NIE UWZGLĘDNIAŁ OCENY
Ocena spełniania wymagań na obszarach chronionych: BRAK EUTROFIZACJI

Klasyfikacja stanu wód: zgodnie z obowiązującą procedurą stan jcw
nie został oceniony (nie oceniano stanu chemicznego, który może zaważyć na
ocenie stanu).

Monitoring powietrza atmosferycznego

Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach
PMŚ wynika z art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska.

Na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 cytowanej ustawy, do
prowadzenia badań jakości powietrza atmosferycznego i wykonywania rocznych
ocen zobowiązany jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
Celem funkcjonowania monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie
informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz
wykonywanie analiz i ocen w zakresie przestrzegania standardów jakości
powietrza. Oceny jakości powietrza wykonuje się zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu

Monitoring powietrza atmosferycznego
Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których, w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu, określono wartości dopuszczalne lub wartości docelowe
stężeń w powietrzu.
Nazwa
substancji

Okres uśredniania
wyników

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(μg/m3)

Dopuszczalna częstość
przekraczania
dopuszczalnego poziomu w
roku

Benzen

rok kalendarzowy

51/

-

Dwutlenek
azotu

jedna godzina

2001/

18 razy

rok kalendarzowy

401/

-

jedna godzina

3501/

24 razy

24 godziny

1251/

3 razy

rok kalendarzowy
i pora zimowa (okres od 01.X do
31.III)

202/

-

rok kalendarzowy

0,51/

-

24 godziny

501/

35 razy

rok kalendarzowy

401/

-

Dwutlenek
siarki

Ołów
Pył PM 10

Monitoring powietrza atmosferycznego
Substancja

Okres uśredniania wyników pomiarów

Docelowy poziom substancji
w powietrzu

Arsen

rok kalendarzowy

6 ng/m3 1/

Benzo(a)piren

rok kalendarzowy

1 ng/m3 1/

Kadm

rok kalendarzowy

5 ng/m3 1/

Nikiel

rok kalendarzowy

20 ng/m3 1/

8-godzin

120 µg/m3 1/

Okres wegetacyjny
(1V-31VII)

18000 µg/m3 h2/

Ozon

Poziom dopuszczalny PM2.5 w powietrzu powiększony o margines tolerancji

Okres
uśredniania
stężeń

rok
kalendarzowy

Poziom dopuszczalny PM2.5 w powietrzu
powiększony o margines tolerancji) [μg/m3]

Poziom
dopuszczalny
PM2.5
w powietrzu
w [μg/m3]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25

30

29

29

28

27

26

26

25
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Województwo podzielone jest
na dwie strefy: miasto
Rzeszów i podkarpacka.
W roku 2013, w województwie
podkarpackim funkcjonowało
11 stacji pomiarowych:
dwie w strefie miasto
Rzeszów,
dziewięć w strefie
podkarpackiej: Jasło,
Przemyśl, Krosno, Mielec,
Nisko, Tarnobrzeg,
Żydowskie.
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Informacja dotycząca jakości powietrza w mieście Kolbuszowa –
wyniki modelowania dla roku 2013

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2013
opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń
w powietrzu, wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza,
zlokalizowanych w województwie podkarpackim, działających w ramach
Państwowego monitoringu środowiska.

Dodatkowo po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza
w województwie podkarpackim wykorzystane zostały wyniki modelowania
zanieczyszczenia powietrza, wykonane na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie przez
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.
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Do obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń na obszarze województwa
podkarpackiego użyto modelu Calmet/Calpuff. Obliczenia rozkładów stężeń
wykonano w oparciu o uzupełnioną bazę emisji i dane meteorologiczne za 2013 r.
Modelowanie obejmowało SO2, NO2, NOx, CO, O3, benzen, pył PM10, pył PM2.5,
arsen, kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren.

W obliczeniach wykorzystano informację meteorologiczną pochodzącą
z modelu ARW-WRF. Informacja meteorologiczna została przygotowana w siatce
5x5 km na całym obszarze obliczeniowym, z wyjątkiem miast: Brzozów, Jasło,
Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Ustrzyki Dolne, na obszarach, których siatka
meteorologiczna miała pole podstawowe 1x1 km.
W modelowaniu uwzględniono bazę emitorów punktowych zawierają
lokalizację źródeł, ich parametry techniczne oraz emisję z określoną zmiennością
czasową. Pozostałe typy emisji zostały zebrane w katastrach. Katastry: w siatce
1x1 km na obszarach pozamiejskich oraz 250x250 m w miastach. Jedynie kataster
emisji z rolnictwa oraz emisji naturalnej został przygotowany w siatce 5x5 km.
Wszystkie typy emisji (katastry) mają określoną zmienność w funkcji czasu.
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1. Dwutlenek siarki
W 2013 r. na obszarze województwa podkarpackiego badania
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w kryterium ochrony zdrowia
prowadzone były w 4 punktach pomiarowych, metodą automatyczną
z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń. W Jaśle, Rzeszowie i Nisku
uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie roku pomiarami, wyniki z tych
stacji stanowiły podstawę do sporządzenia oceny za rok 2013.
Na podstawie wyników modelowania jakości powietrza w województwie
podkarpackim dla 2013 r. na potrzeby oceny jakości powietrza, wykonanego przez
„EKOMETRIA” poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki na obszarze powiatu
kolbuszowskiego zawierały się w przedziale 4,2 do 9,0 µg/m3, co stanowiło od
21% do 45% normy.
2. Dwutlenek azotu
Badania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w kryterium
ochrony zdrowia prowadzone były w 4 punktach pomiarowych metodą
automatyczną z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń. W Jaśle i w
Rzeszowie uzyskano wymagane do oceny rocznej pokrycie roku pomiarami,
wyniki z tych stacji stanowiły podstawę do sporządzenia oceny za rok 2013.
Zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu na podstawie modelowania
wykonanego przez firmę „EKOMETRIA” na obszarze powiatu wyniosły 1,5-7,1
µg/m3, odpowiednio 4% do 18% poziomu dopuszczalnego.
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3. Metale
Stężenia metali osiągnęły w 2013 r. na obszarze powiatu
kolbuszowskiego bardzo niskie wartości. Stężenia średnioroczne arsenu
zawierały się w przedziale 0,15-2,3 ng/m3 i stanowiły 2,5-38% poziomu
docelowego. Stężenia średnioroczne kadmu zawierały się w przedziale 0,060,85 ng/m3 i stanowiły 1,2-17% poziomu docelowego. Stężenia średnioroczne
niklu zawierały się w przedziale 0,3-3,6 ng/m3 i stanowiły 1-18% poziomu
docelowego. Stężenia średnioroczne ołowiu zawierały się w przedziale 0,0010,011 µg/m3 i stanowiły 0,2-2,2% poziomu dopuszczalnego.
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4. Benzo(a)piren
Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu, na przeważającym obszarze
powiatu, zawierały się w przedziale 0,7-3,2 ng/m3, przekraczając poziom
docelowy ustalony dla tego zanieczyszczenia. Duża część obszaru powiatu
kolbuszowskiego zostało zaliczone do obszarów przekroczeń ze względu na
zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem.
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5. Zanieczyszczenia pyłowe
Pył PM10
Na podstawie wyników modelowania stężenia pyłu PM10 w powietrzu
atmosferycznym wykonanym przez firmę „EKOMETRIA”, stężenia średnioroczne
pyłu PM10 zawierały się w przedziale 13-51 mg/m3 i stanowiły 32-127% poziomu
dopuszczalnego.

Pył PM2.5
Wartości stężeń średniorocznych pyłu PM2.5, określone w modelowaniu,
zawierały się na przeważającym obszarze powiatu kolbuszowskiego w przedziale
10-33 mg/m3, co stanowiło 38-126% poziomu dopuszczalnego powiększonego
o margines tolerancji na 2013 r.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązany jest
do sporządzenia w terminie do 30 czerwca 2014 r. pięcioletniej oceny
jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2009-2013.
Ocena ta będzie podstawą do określenia dodatkowych potrzeb
pomiarowych w zakresie zanieczyszczenia powietrza w regionie.
Utworzenie nowych stacji pomiarowych uzależnione jest od możliwości
finansowych WIOŚ w Rzeszowie w znacznym stopniu zależnych od
dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie.

Monitoring pól elektromagnetycznych
W 2013 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 221, Poz. 1645), do badań na obszarze województwa podkarpackiego wytypowano 45
obszarów, na których w miejscach dostępnych dla ludności zlokalizowano po jednym
punkcie pomiarowym.
Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883).
Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna
składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości
od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.
Na
terenie
powiatu
kolbuszowskiego
pomiary
przeprowadzono
w Majdanie Królewskim (tereny wiejskie). Uzyskano wynik <0,4 V/m – poniżej progu
czułości sondy pomiarowej.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach
województwa podkarpackiego.

Monitoring hałasu komunikacyjnego
W 2013 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie
prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego w powiecie kolbuszowskim.

Pomiary takie wykonano ostatnio w 2009 roku na terenie miasta
Kolbuszowa.
Na terenie miejscowości Kolbuszowa w 2009 roku pomiary hałasu
komunikacyjnego prowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie odcinków ciągów
komunikacyjnych: drogi krajowej nr 9, dróg wojewódzkich: 875, 987 oraz trasy
europejskiej E371. Pomiary prowadzono w 4 punktach przy ulicy: Rzeszowskiej,
Piłsudskiego, Sokołowskiej oraz Narutowicza.

Monitoring hałasu komunikacyjnego
We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych odnotowano
przekroczenie standardów akustycznych.
Zarejestrowane przekroczenia związane są prawdopodobnie ze wzmożonym
ruchem pojazdów na wchodzącej w skład głównej trasy tranzytowej miasta drogi
krajowej nr 9, stanowiącej część trasy europejskiej E371. Przy tej ulicy
zarejestrowano także największe natężenie ruchu pojazdów ogółem we
wszystkich okresach pomiarowych.
Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego – Kolbuszowa rok 2009

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Delegatura w Tarnobrzegu

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

