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 Rozwijanie współpracy bilateralnej z partnerami zagranicznymi to jedno                         
z priorytetowych zadań wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z województw 
przygranicznych. Celem tej współpracy jest podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia 
poprawy stanu środowiska w terenie przygranicznym, ochrona na tych obszarach cennych 
walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a także zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego granic, szczególnie tych z Białorusią, Federacją Rosyjską  
i Ukrainą będących zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. 

W dniach 8-9 kwietnia 2010 r. w Rzeszowie przeprowadzono strefową naradę 
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, 
małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego  na temat „Krajowy monitoring 
powietrza i wód transgranicznych – cele do osiągnięcia i problemy współpracy z Republiką 
Czeską, Słowacją i Ukrainą”. Podczas narady dokonano przeglądu dotychczasowej 
współpracy dot. między innymi wymiany wyników badań, wspólnych działań, konsultowania  
planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, a także planowanych prac  
i zamierzeń, mogących mieć wpływ na jakość wód i powietrza na terenach przygranicznych. 
Omówiono również perspektywy dalszej współpracy ze służbami ochrony środowiska krajów 
sąsiednich. 

To czwarta, a zarazem ostatnia narada w pierwszej rundzie narad strefowych                  
z dobranym tematycznie porządkiem obrad i zainteresowanymi wojewódzkimi inspektorami 
ochrony środowiska. Tym razem było to 6 województw z południowego pasa Polski. 

Wierzę, że zamieszczone w tej publikacji wystąpienia wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska spotkają się z zainteresowaniem wszystkich tych, którym leży na sercu 
ochrona środowiska zarówno u nas w kraju, jak i u naszych sąsiadów, a pozostałe graniczne 
inspektoraty potraktują je jako cenne źródło informacji. Wszak granice Polski  z Republiką 
Czeską, Słowacją i Ukrainą to ponad 60% całkowitej długości lądowych granic naszego kraju, 
a to tylko podkreśla rangę spotkania w Rzeszowie.  
 
 
 
 
 
 
 
       Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
 
                dr inż. Andrzej Jagusiewicz 
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MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 

 
WSTĘP 
 

Współpracę Polski i Ukrainy w dziedzinie ochrony środowiska wyznaczają te same 
priorytety, a mianowicie: 
1. Racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
2. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. 
3. Przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

Skuteczna realizacja tych założeń wymagała stworzenia systemowych rozwiązań, którymi 
są programy Państwowego Monitoringu Środowiska mające podparcie w prawodawstwie 
poszczególnych krajów. 

Wspólnym dokumentem, który reguluje zasady współpracy obu krajów w zakresie wód 
jest umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Ukrainy sporządzona w Kijowie 
w dniu 10 października 1996 r. 

Niezależnie od miejsca na mapie główne cele wynikające z realizacji programów 
państwowego monitoringu środowiska w zakresie wód pozostają zbieżne i pozwalają ująć się we 
wspólne ramy. 

Państwowy monitoring wód zabezpiecza pozyskanie kompleksowej informacji  
o środowisku wodnym w celu określenia jego stanu, prognozowania zmian oraz przygotowania 
rekomendowanych opracowań dla podjęcia działań zmierzających do racjonalnego 
wykorzystania zasobów wodnych oraz ich ochrony. Informacja ta służy zarządzaniu 
środowiskiem, m.in. poprzez planowanie i podejmowanie działań, a także monitorowanie ich 
skuteczności na poziomie krajowym i regionalnym. 
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Ryc.1. Mapa zlewni Bugu (źródło: [1]) 

 
1. SYSTEMY ORGANIZACJI MONITORINGU WÓD W POLSCE I NA UKRAINIE 
 
1.1. SYSTEM ORGANIZACJI MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

W POLSCE 
 

Monitoring jakościowy wód w Polsce prowadzi inspekcja podległa Ministrowi właściwemu 
ds. środowiska. Funkcjonowanie systemu państwowego monitoringu środowiska koordynuje 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie 
elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych  należą do kompetencji 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Państwowy monitoring środowiska realizowany jest na podstawie programów: 
1. Krajowego wieloletniego opracowywanego przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska i zatwierdzonego przez Ministra właściwego do spraw środowiska. 
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2. Wojewódzkich programów monitoringu opracowywanych przez Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 
Monitoring wód powierzchniowych realizowany jest w oparciu o wyznaczone jednolite 

części wód, które stanowią podstawową jednostkę gospodarowania wodami. 
 

1.2. SYSTEM ORGANIZACJI MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA UKRAINIE 
 

W systemie organizacji monitoringu wód na Ukrainie uczestniczy szereg podmiotów 
administracji rządowej, do których należą: Ministerstwo Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Ministerstwo Przyrody, Ministerstwo Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Polityki Agrarnej, 
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Państwowa Agencja 
Zasobów Ziemnych, Państwowy Komitet Gospodarki Leśnej.  

Organizacją i koordynacją państwowego monitoringu wód na Ukrainie zajmuje się 
Ministerstwo Ochrony Środowiska Naturalnego. Ww. Ministerstwo razem z innymi podmiotami 
państwowego monitoringu wód utworzyło stałą Międzyresortową Komisję prowadzenia 
państwowego monitoringu wód. Tezy działalności Komisji zatwierdza Ministerstwo. 

W celu realizacji zadań państwowego monitoringu wód przygotowuje się programy 
monitoringu na szczeblu krajowym, regionalnym, resortowym i lokalnym, w których wyznacza się 
sieci pomiarowe, zakres pomiarów i badań oraz wartości dopuszczalne dla obiektów wodnych,  
a także wskazuje się na potencjalne źródła zanieczyszczeń. W programach znajdują się również 
dyspozycje na temat technik obróbki danych i wykorzystania informacji. 

Programy monitoringu wód przygotowują podmioty na poszczególnych szczeblach 
organizacji krajowego monitoringu wód, a korygowane są w miarę potrzeb przez 
Międzyresortową Komisję prowadzenia państwowego monitoringu wód. 

 
2. RODZAJE MONITORINGU WÓD W POLSCE I NA UKRAINIE 
 
2.1. RODZAJE MONITORINGU WÓD W POLSCE 
 

Monitoring diagnostyczny - którego głównym celem jest dostarczenie ogólnej oceny stanu 
wód powierzchniowych każdej zlewni i podzlewni wewnątrz obszaru dorzecza oraz umożliwienie 
oceny długoterminowych zmian w warunkach naturalnych. 

Monitoring operacyjny - realizowany jest w celu ustalenia stanu tych wód, które 
zidentyfikowano, jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. W ramach monitoringu 
operacyjnego realizowane są następujące programy pomiarowe: 
1. Monitoringu operacyjnego w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (MO). 
2. Monitoringu operacyjnego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze 

źródeł rolniczych w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (MORO). 
3. Monitoringu operacyjnego wód umożliwiającego ocenę zagrożenia wód eutrofizacją ze 

źródeł komunalnych w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (MOEU). 
4. Monitoringu operacyjnego wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb  

w warunkach naturalnych w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych (MORY). 
5. Monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych 
(MOPI). 

6. Monitoringu operacyjnego wód zakwalifikowanych do celów rekreacyjnych,  
a w szczególności do kąpieli w celowych punktach pomiarowo - kontrolnych (MORE). 

7. Monitoringu operacyjnego ze względu na obecność na terenach jednolitych części wód 
ekosystemów zależnych od jakości wód, w tym obszarów ochrony siedlisk i gatunków 
bezpośrednio uzależnionych od wody w celowych punktach pomiarowo -kontrolnych 
(MONA). 

8. Monitoringu operacyjnego w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na potrzeby inne 
niż wskazane powyżej, w tym w związku z zobowiązaniami wynikającymi z umów 
międzynarodowych (MOIN). 
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Monitoring badawczy prowadzi się w celu: 
1. Wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej 

jednolitej części wód powierzchniowych, jeżeli wyjaśnienie tych przyczyn jest niemożliwe 
na podstawie danych oraz informacji uzyskanych w wyniku pomiarów i badań 
prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. 

2. Wyjaśnienia przyczyn niespełnienia celów środowiskowych przez daną jednolitą część 
wód powierzchniowych, jeżeli z monitoringu diagnostycznego wynika, że cele 
środowiskowe wyznaczone dla danej jednolitej części wód powierzchniowych nie zostaną 
osiągnięte, i gdy nie rozpoczęto realizacji monitoringu operacyjnego dla tej jednolitej 
części wód powierzchniowych. 

3. Określenia wielkości i wpływów przypadkowego zanieczyszczenia. 
 
2.2. RODZAJE MONITORINGU WÓD NA UKRAINIE 
 

Stosownie do przypisanych zadań państwowy monitoring wód podzielono na: 
1. Monitoring tła – prowadzony jest na obiektach wodnych w miejscach minimalnego wpływu 

antropogenicznych obciążeń. Prowadzi się go w celu uzyskania informacji dla oceny  
i prognozowania zmian zachodzących w obiektach wodnych w wyniku przemysłowej  
i gospodarczej działalności.  

2. Monitoring ogólny (powszechny) – który składa się z: 
a. Monitoringu sieci państwowej punktów obserwacyjnych – służy do pozyskania ogólnej 

diagnozy na temat stanu środowiska wodnego. 
b. Monitoringu antropogenicznego wpływu na wodne obiekty – służy prowadzeniu 

systematycznych obserwacji źródeł zanieczyszczenia wód oraz jakościowego stanu wód 
w miejscach wpływu tych źródeł. 

c. Monitoringu wodnych obiektów ze względu na sposób ich wykorzystania dla zaspokojenia 
potrzeb gospodarczych oraz kulturalno – bytowych. 

d. Monitoring  trans granicznego przenoszenia rzecznych zanieczyszczeń - służy do 
pozyskania informacji na temat stanu środowiska wodnego w obszarze przygranicznym. 

e. Monitoring ekosystemów wodnych  – obejmuje swoim zakresem obserwacje obszarów 
szczególnej ochrony oraz jezior, z naukowego punktu widzenia, w celu ich ochrony,  
a także wywiązania się z zobowiązań międzynarodowych wynikających z podpisanych 
porozumień. 

3. Monitoring kryzysowy – prowadzony jest w celu systematycznych i dodatkowych 
obserwacji  ilościowych i jakościowych parametrów wodnych obiektów w strefach 
podwyższonego ryzyka oraz w strefach wpływu awarii. W ramach tego monitoringu tworzy 
się tymczasowe sieci pomiarowe, które ustanawia się na czas wyniknięcia 
niestandardowych i awaryjnych sytuacji (zanieczyszczeń) w tym klęsk żywiołowych w celu 
podejmowania działań w sprawie likwidacji ich następstw, ochrony ludności, ich własności 
oraz ochrony ekosystemów. 
Różnice w podziale na poszczególne rodzaje monitoringu w Polsce i na Ukrainie są 

znaczne. Nie mniej jednak pozwala to na wyodrębnienie zbieżności przypisanych im celów. Być 
może w przyszłości będzie to stanowić podstawę do stworzenia wspólnej polityki wodnej. 
 
3. SYSTEMY KLASYFIKACJI I OCENY WÓD W POLSCE I NA UKRAINIE 
 

W systemie klasyfikacji i oceny wód obu krajów nie znajdujemy zbyt wielu podobieństw. 
Wspólnym założeniem jest ocena jakości wód powierzchniowych prowadzona  na podstawie 
wielkości  wskaźników uzyskanych w trakcie prowadzonych badań i pomiarów w odniesieniu do 
ich dopuszczalnych granicznych wartości. Informacja ta wykorzystywana jest do zarządzania 
wodami w dorzeczach. Pozostałe elementy począwszy od zakresu badanych wskaźników 
poprzez przypisane im wartości graniczne, dochodząc do klas i kategorii w systemie ocen na 
Ukrainie oraz ostatecznie do określenia stanu ekologicznego wód pozostają w znacznej 
rozbieżności. Przedstawiona poniżej analiza systemów,  odrębnie dla każdego kraju, pozwoli na 
zweryfikowanie podobieństwa i różnicy. 
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3.1. OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH  
W POLSCE 

 
W ramach poszczególnych rodzajów monitoringu prowadzone są badania wskaźników 

biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych. Głównym celem badań jest dostarczenie 
informacji o stanie ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek, 
niezbędnych do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją 
i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

Klasyfikacji stanu ekologicznego/ potencjału ekologicznego dokonuje się przez nadanie 
jednej z pięciu klas jakości wód na podstawie elementów biologicznych i elementów fizyko -
chemicznych wspierających element biologiczny. 

Klasyfikacji stanu chemicznego dokonuje się na podstawie chemicznych wskaźników 
jakości wód: dobry i poniżej dobrego. 

Oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się przez porównanie 
stanu ekologicznego(lub potencjału ekologicznego) i stanu chemicznego. 

W tabelach 1. i 2. przedstawiono klasyfikację stanu ekologicznego oraz sposób oceny 
jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce. 

 
Tab.1. Klasyfikacja  stanu ekologiczny jednolitych części wód powierzchownych w Polsce 
 

Klasa jakości wód Stan ekologiczny 

I Bardzo dobry 

II Dobry 

III Umiarkowany 

IV Słaby 

V Zły 

 
Tab.2. Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

 
 Stan chemiczny 

Dobry Poniżej dobrego 
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Bardzo dobry stan ekologiczny Dobry stan wód Zły stan wód 

Dobry stan ekologiczny/potencjał 
ekologiczny dobry lub powyżej dobrego 

Dobry stan wód Zły stan wód 

Umiarkowany stan ekologiczny/ 
umiarkowany potencjał ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

Słaby stan ekologiczny/ słaby potencjał 
ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

Zły stan ekologiczny/ Zły potencjał 
ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

 
3.2. KLASYFIKACJA I OCENA WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA UKRAINIE 
 

Klasyfikacji jakościowej wód dokonuje się w oparciu o pięć klas i siedem kategorii. 
Prowadząc ogólną ocenę stanu ekologicznego wód w dorzeczach otrzymujemy blokowe indeksy 
oceny dla każdego punktu według dwóch schematów: 
1. Drogą uśrednienia kategorii wskaźników (zasadnicza, podstawowa ocena). 
2. Drogą wyboru najgorszego wskaźnika w  kategorii (dodatkowa ocena). 

Indeks ogólnej ekologicznej oceny dla dorzecza znajduje się jako średnie blokowych 
indeksów dla każdego punktu. 

W tabeli 3 przedstawiono klasy i kategorie czystości wód powierzchniowych oraz ocenę 
ich stanu ekologicznego. 
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Tab.3. Klasy i kategorie czystości wód powierzchniowych według „Metodyki ekologicznej oceny jakości wód 
powierzchniowych na Ukrainie” 

 
Klasa jakości wód I I I I I I IV V 

Kategoria jakości 
wód 

1 2 3 4 5 6 7 

Nazwa klasy 
 i kategorii jakości 

wód i ich stanu 

Bardzo 
dobry 

Dobry Zadowalający Zły 
Bardzo 

zły 

Bardzo 
dobry 

Bardzo 
dobry 

Dobry Zadowalający Pośredni Zły 
Bardzo 

zły 

Nazwa klasy  
i kategorii jakości 
wód i stopnia ich 

czystości 
(zanieczyszczenia) 

Bardzo 
czyste 

Czyste Zanieczyszczone Brudne 
Bardzo 
brudne 

Bardzo  
czyste 

Czyste 
Dosyć  
czyste 

Słabo  
zanieczyszczone 

Umiarkowanie 
zanieczyszczone 

Brudne 
Bardzo 
brudne 

 
W klasyfikacji wód wykorzystuje się następujące grupy wskaźników fizyko – chemicznych: 

1. Grupa wskaźników zasolenia – suma jonów: wodorowęglany, chlorki, siarczany, magnez, 
wapń, sód. 

2. Grupa wskaźników sapro - biologicznego stanu wód: zawiesiny ogólne, tlen 
rozpuszczony, pH, BZT5, CHZT, azot amonowy, azotynowy, azotanowy, fosforany. 

3. Grupa wskaźników specyficznych: substancje ropopochodne, fenole, metale ciężkie: Fe, 
Zn, Cr, Pb, Ni, Cd. 

 
Tab.4. Przykładowy wykaz wskaźników z wartościami granicznymi  dla 3 kategorii  jakości wód.  

 

Lp. Wskaźnik chemiczny  

Graniczne dopuszczalne koncentracje 

Dla wód 
przeznaczonych 

do życia ryb 

Dla wód 
przeznaczonych 

do bytowo-
gospodarczego 
wykorzystania 

wewnętrzne 
wody morskie  
i terytorialne 

morze Ukrainy 

1. Tlen rozpuszczony mgO2/l >6,0 >4,0 >4,0 

2. pH  6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

3. BZT5 mgO2/l - 3,0 3,0 

4. ChZT Cr mgO2/l - 15,0 - 

5. Suma jonów mg/l - 1000 - 

6. Chlorki mg/l 300 350 11900 

7. Siarczany mg/l 100 500 3500 

8. Magnez mg/l 40 50 - 

9. Wapń mg/l 180 - - 

10. Sód mg/l 120 200 - 

11. Azot amonowy mg/l 0,39 10,0 9,0 

12. Azot azotanowy mg/l 9,0 10,0 9,0 

13. Azot azotynowy mg/l 0,02 1,0 0,02 

14. Fosforany mg/l - 3,5 - 

15. Cynk mg/l 0,01 1,0 - 

16. Mangan mg/l 0,01 0,1 - 

17. Chrom
+6 

mg/l 0,001 0,05 - 

18. Ołów mg/l 0,1 0,03 - 

19. Nikiel mg/l 0,01 0,1  

20. Kadm mg/l 0,005 0,001  

21. Żelazo ogólne mg/l 0,1 0,3 0,05 

22. Substancje ropopochodne mg/l 0,05 0,3 0,05 

23. Fenole mg/l 0,001 0,001 - 
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PODSUMOWANIE 
 

Analizując przedstawiony materiał skłaniamy się w kierunku stwierdzenia, że mimo 
rozlicznych różnic, które tkwią głównie w szczegółach zapisów dotyczących struktury PMŚ, 
rodzajów monitoringu, a także stosowanych ocen jakości wód łączą nas założenia jednakowych 
celów. Wszelkie działania służą przedstawieniu faktycznego stanu wodnych obiektów, 
przygotowania i przyjęcia decyzji racjonalnego wykorzystania oraz ochrony i odtworzenia 
zasobów wodnych. 

W odróżnieniu od Ukrainy ważnym zadaniem merytorycznym Państwowego Monitoringu 
Środowiska w Polsce jest pełne wdrożenie regulacji Unii Europejskiej zawartych w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej w zakresie monitoringu wód zgodnie z jej wymaganiami. Dalsze zacieśnianie 
współpracy z Ukrainą poprzez wspólne uczestnictwo w projektach europejskich, podpisywanie 
kolejnych porozumień o współpracy i wymianie informacji przyczyni się z pewnością do 
stopniowej unifikacji polityki wodnej.  

Regionom przygranicznym, w których rolę wpisuje się tworzenie dobrego klimatu 
współpracy pomiędzy krajami sąsiadującymi, ponadto przypisane są szczególne funkcje  
w zakresie współpracy gospodarczej, a między innymi zarządzaniem i gospodarowaniem 
wspólnym dobrem jakim są wody [3]. 
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w dziedzinie ochrony środowiska i wdrażania zrównoważonego rozwoju w nowym okresie 
programowania Unii Europejskiej (2007 – 2013), KUL 2007. 

[3] Kawałko B. (red.): Wybrane problemy Polsko – Ukraińskiej współpracy transgranicznej, 
przewodnik gospodarczy, Redakcja; wydawnictwo WSZiA, Zamość 2006. 

[4]  Kodeks Wodny Ukrainy. 
[5] Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 815 z dnia 20 lipca 1996 r. w sprawie 

zatwierdzenia porządku prowadzenia państwowego monitoringu wód, z poź. zm. 
[6] Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 992-r z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie 

koncepcji prowadzenia państwowych programów monitoringu środowiska naturalnego.  
[7]  http://menr.gov.ua. 
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Całkowity koszt projektu: 1.946.751 Euro

Dofinansowanie NMF: 1.556.731 Euro

Planowany czas realizacji :  18 miesięcy

Rzeczywisty czas realizacji: IX 2008-XII 2009

 

 

Zgodnie z założeniami projektu, kwalifikacją i oceną
BMF w Brukseli 

Projekt PL 0302 w zakresie:

 monitoringu środowiska i dostarczania informacji o środowisku,

 nowych technik monitoringu zgodności ze standardami 
środowiskowymi 

 zastosowania i realizacji technik pomiarów automatycznych 
w badaniu środowiska  wodnego,

 sposobów gromadzenia, analizowania, przetwarzania
i rozpowszechniania informacji o środowisku

uzupełnia cele projektu 

PL0100  
realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
we współpracy z Norweskim Ministerstwem Zanieczyszczeń (SFT)
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C el realizacji projektu
- stworzenie warunków technicznych w obszarze kontroli i monitoringu 

środowiska wodnego do realizacji zadań i obowiązków wynikających 

z dyrektyw:

2000/60/WE  – tzw. R amowej D yrektywy Wodnej,
2006/118/WE  – w s prawie ochrony wód podziemnych,

1991/271/E WG  – tzw. dyrektywy ściekowej,
2006/11/WE  - w s prawie s ubs tancji niebezpiecznych  odprowadzanych 

do środowis ka wodnego
2008/105/WE  – w s prawie środowis kowych norm jakości  w dz iedzinie 

polityki wodnej,
2007/2/WE  - w s prawie s truktury informacji przes trzennej  INS P IR E

- poszerzenie kwalifikacji kadry realizującej te zadania, 

- optymalizacja sieci monitoringu wód w zakresie merytorycznym 

i ekonomicznym, 

 

 

 

Podjęte działania w ramach PL0302:

1. S tworzenie warunków technicznych do  
prowadzenia kontroli i monitoringu środowiska 
wodnego

 zakup i wdrożenie nowoczes nej aparatury m.in. do oznaczania 
s ubs tancji priorytetowych, wykonywania badań biologicznych  i 
mikrobiologicznych, 

 zakup i wdrożenie automatycznego s przętu pomiarowego do 
badań terenowych : 10 mierników wieloparametrowych do 
badań wód powierzchniowych, 15 s ond do prowadzenia 
pomiarów   automatycznych w wodach podziemnych

 zakup s amochodu terenowego

Łączna kwota:  3 331 000 z ł
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2 .Wdrożenie referencyjnych metod badań

 wdrożono i opracowano  charakterystyki 18 metod referencyjnych 

i równoważnych (dla 85 wskaźników ) do prowadzenia badań

w warunkach laboratorium  

 udział w  19 porównaniach międzylaboratoryjnych

i badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek i badania wód i 

ścieków, w tym  11  o zasięgu europejskim, a 2 o zasięgu 

światowym

We wszystkich uzyskano oceny zadowalające

 specjalizacja laboratoriów WIOŚ – określenie laboratoriów 

wiodących dla poszczególnych rodzajów badań

 

 

 

3. S krócenie czasu oczekiwania na wyniki

 zakup sprzętu komputerowego (serwery, komputery, 

laptopy, drukarki kolorowe) i oprogramowania za 

łączną kwotę ok. 

1 260 000 zł

 wyposażenie laboratoriów WIOŚ w komputerowy 
system obsługi  laboratorium typu LIMS, 

umożliwiający przepływ danych wewnątrz i między 
laboratoriami oraz  eksport danych do baz 
funkcjonujących w innych komórkach 
organizacyjnych WIOŚ
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4. Możliwość kontroli pres ji na środowisko wodne i
s zybkiego diagnozowania s topnia 

zanieczyszczenia biogenami wód nieobjętych 
monitoringiem 

Testowanie przydatności mierników wieloparamterowych do kontroli 

źródeł zanieczyszczeń oraz  do szybkiego diagnozowania jakości 

JCW w zakresie stężeń biogenów

Przesłanki podjęcia zadania:

- cały obszar kraju jest zaliczony do obszarów  podlegających 

eutrofizacji ze źródeł komunalnych 

(stanowisko negocjacyjne Polski – decyzja RM z 23 XI 2000 r.)

- stężenia biogenów w ściekach odprowadzanych z małych 

oczyszczalni komunalnych nie są normowane, a bardzo często 

źródła te  są powodem degradacji wód powierzchniowych,

- po roku 2015 Polska będzie musiała wyznaczyć obszary wrażliwe  

na eutrofizację ze źródeł komunalnych, w których będą

obowiązywać podwyższone standardy dla oczyszczalni ścieków

 

 

 

Uzyskane  wyniki :

- przy stabilnej pracy oczyszczalni  w normalnych 

warunkach pogodowych osiągnięto wysoką zbieżność

wyników między pomiarami automatycznymi w terenie i 

wynikami uzyskanymi w laboratorium,

- w przypadku wód powierzchniowych możliwa jest szybka 

identyfikacja wód zanieczyszczonych biogenami,
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B adanie zawartości biogenów w ściekach 
komunalnych (badania równoleg łe)

 

 

 

B adanie stężeń
biogenów  w rzekach
(badania równoleg łe)
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5. Poszerzenie kwalifikacji kadry

27 szkoleń :

- 17 z zakresu obsługi aparatury

- 10 z zakresu obsługi programów, w tym: szkolenie z zakresu 

obsługi programu ArcGIS dla pracowników Inspekcji, Monitoringu i 

Laboratorium 

Łączna ilość godzin szkoleń : 304

Uczestnicy:

pracownicy WIOŚ w Krakowie,

Delegatury w Nowym Sączu 

Delegatury w Tarnowie

 

 

 

6. Optymalizacja sieci monitoringu

 przeprowadzone w ramach projektu badania  pozwoliły na 
uzys kanie s zczegółowych danych o rodzaju, zas ięgu i zakres ie 
pres ji dz ia łających na J ednolite C zęści Wód powierzchniowych i 
podziemnych, ze s zczeg ólnym uwzględnieniem wód 
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia,

 opracowano metody statystyczne analizy danych monitoringu 

wód dla potrzeb optymalizacji pomiarów, 

 opracowano i wdrożono  aplikację GIS  (AGIS) wspomagającą

projektowanie i optymalizację sieci monitoringu wód  m.in. w 
zakresie kosztów prowadzenia badań. 
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7. O ceny stanu wód zgodne z  wymaganiami R DW
i  udostępnianie informacji  

 opracowano metody statystyczne dla dokonania ocen stanu wód 
powierzchniowych, oceny jakości wód,  raportowania zgodnie z 
RDW, oceny wód nieobjętych badaniami

 opracowano i wdrożono Bazę Danych Monitoringu Wód (BDMW) -
systemu informatycznego do gromadzenia, przetwarzania 

i wieloaspektowej analizy  danych,  udostępniania oraz 
prezentowania on-line informacji o środowisku,

 zinwentaryzowano źródła zanieczyszczeń , a ich współrzędne  
wprowadzono do AGIS , co pozwala  na ich wizualizację na mapach 
cyfrowych,

 w BDMW wbudowano moduł portalu internetowego prezentującego 
przetworzone dane zgromadzone w bazie

 

 

Dzielimy s ię rezultatami
• Wszystkie opracowane materiały dotyczące m.in.: wdrożonych 

metod badań substancji priorytetowych, metod oceny, narzędzi 

informatycznych zostały przekazane uczestnikom konferencji 

w Tarnowie  i  udostępnione w Internecie

• AGIS został przekazany wszystkim zainteresowanym w czasie 

trwania konferencji

• W okresie ostatnich 3 miesięcy, poprzez zdalny dostęp, wszystkie 

wojewódzkie inspektoraty miały możliwość testowania bazy danych 

BDMW

• W bieżących kontaktach pracownicy WIOŚ - Delegatury w Tarnowie 

dzielą się informacjami i służą swoją wiedzą i radą.
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DziDz ięękujkujęę za uwagza uwagęę
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POWIETRZEPOWIETRZE

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska w Krakowierodowiska w Krakowie

Jakość powietrza w Małopolsce  
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WojewWojewóódzka siedzka siećć monitoringu jakomonitoringu jakośści ci 

powietrzapowietrza

 Podsystem monitoringu jakoPodsystem monitoringu jakośści ci 

powietrza powietrza –– zadania:zadania:

•• pomiary i ocena jakopomiary i ocena jakośści powietrza w ci powietrza w 

strefach: SO2, NO2, NO, NOx, O3, PM10 i strefach: SO2, NO2, NO, NOx, O3, PM10 i 

PM2,5, C6H6, CO oraz Pb, As, Cd, Ni i PM2,5, C6H6, CO oraz Pb, As, Cd, Ni i 

benzo(a)pirenu  w pyle PM10benzo(a)pirenu  w pyle PM10

•• pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza 

pypyłłem PM2,5 (Krakem PM2,5 (Krakóów i Tarnw i Tarnóów) dla w) dla 

potrzeb okrepotrzeb okreśślenia krajowego celu lenia krajowego celu 

redukcji nararedukcji narażżeniaenia

•• monitoring tmonitoring tłła miejskiego pod ka miejskiego pod kąątem tem 

WWA (KrakWWA (Krakóów)w)

•• monitoring chemizmu opadmonitoring chemizmu opadóów w 

atmosferycznych i ocena depozycji atmosferycznych i ocena depozycji 

zanieczyszczezanieczyszczeńń do poddo podłłoożża (Nowy Sa (Nowy Sąącz i cz i 

Kasprowy Wierch)Kasprowy Wierch)

 

 

Stacja automatycznaStacja automatyczna

pomiarpomiaróów zanieczyszczenia powietrzaw zanieczyszczenia powietrza
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ŚŚrednie roczne strednie roczne stężężenie dwutlenku azotuenie dwutlenku azotu

 

 

ŚŚrednie roczne strednie roczne stężężenie dwutlenku siarkienie dwutlenku siarki
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ŚŚrednie roczne strednie roczne stężężenia pyenia pyłłu zawieszonego u zawieszonego 

PM10 w latach 2005PM10 w latach 2005--20092009

 

 

CzCzęęstostośćść przekraczania przekraczania 2424--godzinnegogodzinnego

poziomu dopuszczalnego poziomu dopuszczalnego pypyłłu zawieszonego u zawieszonego 

PM10PM10
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CzCzęęstostośćść przekraczania przekraczania 

2424--godzinnego poziomu alarmowegogodzinnego poziomu alarmowego

pypyłłu zawieszonego PM10u zawieszonego PM10

 

 

ZawartoZawartośćść benzo(benzo()pirenu w )pirenu w pyle zawieszonym PM10 pyle zawieszonym PM10 

w 2009 rokuw 2009 roku
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Sezonowa zmiennoSezonowa zmiennośćść czczęęstostośści przekraczania 24ci przekraczania 24--godz.godz.

ststężężeeńń pypyłłu zawieszonego PM10u zawieszonego PM10

w strefie uprzemysw strefie uprzemysłłowionejowionej

 

 

Klasyfikacja stref dla pyKlasyfikacja stref dla pyłłu zawieszonego PM10 u zawieszonego PM10 

w 2009 roku w 2009 roku –– kryterium ochrona zdrowiakryterium ochrona zdrowia
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 Zła jakość powietrza w sezonie grzewczym przejawia się przekraczaniem 

dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu zawieszonego. Dużym udziałem 

drobnej frakcji PM2,5 w tym pyle oraz dużymi ilościami 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 

adsorbowanych na jego powierzchni. 

 Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tak zwana „niska 

emisja” występująca w sezonie grzewczym, generowana z procesów 

spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym

 W rejonach miast, gdzie nasila się ruch samochodowy, na pogorszenie 

jakości powietrza znacząco wpływają zanieczyszczenia z transportu

 Dotychczas wdrażane w województwie małopolskim Programy Ochrony 

Powietrza nie przynoszą efektów w postaci zmniejszenia stężeń pyłu 

zawieszonego w powietrzu

 

 

 

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę
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MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH I JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE 

PRZYGRANICZNEJ Z REPUBLIKĄ CZESKĄ 

 
WSTĘP 

 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach realizowanych zadań prowadzi 
badania monitoringowe oraz sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 
współdziała w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania  
i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego  
i obrony cywilnej. Realizuje również zobowiązania Polski na wodach granicznych. 
 W ramach współpracy z Republiką Czeską, WIOŚ w Opolu prowadzi badania jakości wód 
granicznych w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych. Wyniki tych badań stanowią podstawę 
do sporządzania ocen omawianych corocznie na posiedzeniu polsko-czeskiej grupy roboczej 
OPZ do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem. Na spotkaniach polskiej 
części grupy roboczej OPZ, w których uczestniczy WIOŚ w Opolu, omawiane są zdarzenia 
mogące mieć wpływ na jakość wód granicznych. 

W 2009 roku powołana została również polsko-czeska grupa robocza ds. jakości 
powietrza, w której ze strony polskiej uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, 
GIOŚ, GDOŚ, RDOŚ w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, IMGW  
w Katowicach oraz WIOŚ w Katowicach, Wrocławiu i Opolu.  Na dotychczasowych spotkaniach 
omówiono m.in. podstawy prawne obowiązujące w obu krajach dotyczące jakości powietrza, 
zaawansowanie prac legislacyjnych w zakresie transpozycji Dyrektywy 2008/50/WE w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), decyzji Komisji Europejskiej 
odnośnie wniosków derogacyjnych, zaawansowanie prac nad Programami Ochrony Powietrza  
w strefach przygranicznych, a także warunki meteorologiczne stanowiące podstawę do 
wystąpienia sytuacji smogowej po obu stronach granicy w styczniu br. 

 

1. MONITORING GRANICZNY WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE 
OPOLSKIM  
 

W ramach porozumienia WIOŚ w Opolu pobiera wspólnie z Czechami próby wód Złotego 
Potoku w punkcie zlokalizowanym powyżej granicy Państwa (w ramach nowej sieci 
monitoringowej, ustanowionej na lata 2007-2009 punkt w 2007 r. został przesunięty w górę rzeki 
poza teren zabudowany) oraz rz. Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach. Wyniki tych badań są  
w zakresie kilkunastu wskaźników (z kilkudziesięciu badanych przez WIOŚ) uzgadniane  
i oceniane z zastosowaniem sześciostopniowej skali ocen („Metodyka RWPG 1982”) oraz raz do 
roku omawiane na spotkaniach polsko-czeskiej grupy roboczej OPZ do spraw związanych  
z ochroną wód granicznych przed zanieczyszczeniem [tab. 1].   

 

 

 

 

 

mailto:K.Gaworski@opole.pios.gov.pl
mailto:B.Baranska@opole.pios.gov.pl
mailto:L.Wylegala@opole.pios.gov.pl
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Tab. 1. Zakres badanych wskaźników jakości wód w przekrojach granicznych w województwie opolskim [1] 
 

 
Badane 

Wskaźniki 

 

CIEK / PRZEKRÓJ POMIAROWY / KILOMETRAŻ: 

Biała Głuchołaska 
/Bělá/ Głuchołazy 

21,0 

Złoty Potok /Zlatý potok/ 
Jarnołtówek 

14,0 

Temperatura x x 

Odczyn pH x x 

Tlen rozpuszczony x x 

Substancje rozpuszczone x x 

Zawiesina ogólna x x 

Chlorki x x 

Siarczany x x 

Azot amonowy x x 

Azot azotanowy x - 

Żelazo ogólne x x 

ChZT x x 

BZT5 x x 

Miedź - x 

Chrom ogólny - x 

Nikiel - x 

Cynk - x 

Ołów - x 

Cyjanki x - 

Detergenty anionowe x - 

Fenole lotne - x 

Miano Coli x - 

 
Zmiany jakości wód granicznych w latach 2005-2008 przedstawia tabela 2. Wartości 

uzgadnianych wskaźników odpowiadały klasom I-IV, przy czym w latach 2005-2007 lepszą 
jakością charakteryzowały się wody Złotego Potoku (wartości w klasach I-III).  

 
Tab. 2. Wyniki klasyfikacji wskaźników jakości wód w przekrojach granicznych w województwie opolskim w latach 
2005-2007 [ 2, 3, 4, 5] 
 

Rzeka 

Il
o

ś
ć
 

o
c
e

n
ia

n
y
c
h

 

w
s
k
a
ź
n

ik
ó

w
 Ilość wskaźników w klasach 

czystości 

Zmiany w stosunku do roku 

poprzedniego 

I II III IV V VI poprawa pogorszenie 

2005 

Biała Głuchołaska, Głuchołazy 15 8 6 - 1 - - 5 - 

Złoty Potok, Jarnołtówek 17 12 5 - - - - 3 - 

2006 

Biała Głuchołaska, Głuchołazy 15 11 3 1 - - - 4 - 

Złoty Potok, Jarnołtówek 17 13 4 - - - - 1 - 
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Rzeka 

Il
o

ś
ć
 

o
c
e

n
ia

n
y
c
h

 

w
s
k
a
ź
n

ik
ó

w
 Ilość wskaźników w klasach 

czystości 

Zmiany w stosunku do roku 

poprzedniego 

I II III IV V VI poprawa pogorszenie 

2007 

Biała Głuchołaska, Głuchołazy 15 10 4 - 1 - - - 2 

Złoty Potok, powyżej granicy 

Państwa 
17 8 5 4 - - - - 6 

2008 

Biała Głuchołaska, Głuchołazy 15 11 3 1 - - - 2 - 

Złoty Potok, powyżej granicy 

Państwa 
17 8 4 4 1 - - 2 3 

 
Wskaźnikiem decydującym o końcowej klasyfikacji wód Białej Głuchołaskiej były  

w omawianym okresie oznaczenia bakteriologiczne (Miano coli). W Złotym Potoku wody były  
w 2007 r. bardzo słabo zanieczyszczone (III klasa), ze względu na wartości oznaczeń: zawiesiny, 
siarczanów, BZT5, fenoli, a w 2008 słabo zanieczyszczone (IV klasa) ze względu na wartość 
jednego wskaźnika (zawiesina). 

W ramach badań prowadzonych przez WIOŚ w Opolu oznaczany jest szerszy zakres 
wskaźników, w porównaniu z uzgadnianymi, w tym bakteriologia w wodach Złotego Potoku. Od 
początku prowadzenia badań w ramach sieci krajowej monitoringu, a następnie w ramach 
monitoringu diagnostycznego, wody zarówno Złotego Potoku jak i Białej Głuchołaskiej, 
charakteryzowały się okresowym zanieczyszczeniem bakteriami coli, w tym bakteriami kałowymi. 
Duża zawartość w wodach bakterii coli typu kałowego świadczy o przedostawaniu się do wód 
nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych. Punkty poboru 
prób zlokalizowane są w obydwu przypadkach poniżej czeskich oczyszczalni ścieków. Czechy 
jak i inne państwa Unii Europejskiej muszą przystosować swój system oczyszczania ścieków do 
standardów europejskich tak, aby wody powierzchniowe (w myśl Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
podstawowego aktu prawnego Unii dot. gospodarowania wodami) osiągnęły do 2015 roku dobry 
stan. W przypadku Białej Głuchołaskiej oznacza to, że wody powinny spełniać kryteria wód 
wykorzystywanych do picia, ze względu na zlokalizowane na rzece ujęcia wód powierzchniowych 
w Głuchołazach i Białej Nyskiej, a w przypadku Złotego Potoku wód wykorzystywanych do kąpieli 
w związku z istniejącym w Pokrzywnej kąpieliskiem. Na Złotym Potoku w Jarnołtówku, tuż poniżej 
granicy, zlokalizowany jest również suchy zbiornik wodny. 
 W przeciągu minionych lat strona czeska nie informowała polskie służby ochrony 
środowiska o wprowadzaniu do wód granicznych niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Fakty 
takie zostały zaobserwowane m. in. przez spółkę „Wodociągi” w Głuchołazach, która prowadzi 
eksploatację i systematyczne badania wody ujmowanej do spożycia, jak również przez 
pracowników WIOŚ w Opolu, którzy podczas poboru prób byli świadkami spuszczania do Złotego 
Potoku ścieków  (w czerwcu i lipcu 2008 r.).  

Problem zanieczyszczenia bakteriologicznego wód cieków granicznych był zgłaszany 
przez WIOŚ w Opolu przewodniczącemu polskiej części grupy OPZ, i w konsekwencji, omawiany 
na naradach polsko - czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed 
zanieczyszczeniem [6]. 
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1.1. ZANIECZYSZCZENIE ZŁOTEGO POTOKU  
 
1.1.1. 2007 ROK  

 

Zanieczyszczenie bakteriologiczne wód Złotego Potoku wykazały badania 
przeprowadzone przez Spółkę „Wodociągi” w Głuchołazach. Próby pobrane 5 czerwca 2007 r. na 
granicy polsko - czeskiej przy tamie w Jarnołtówku wykazały ponadnormatywną zawartość 
bakterii grupy coli oraz bakterii grupy coli typu kałowego (tj. 24000 NPL/100 ml wody dla obu 
wskaźników – norma dla kąpielisk odpowiednio 10 000 i 1000 (wg Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach 
Dz.U.2002.183.1530). O zaistniałym skażeniu bakteriologicznym wód poinformował WIOŚ 
Burmistrz Głuchołaz pismem z dnia 02.07.2007r.  

Zły stan sanitarny wód Złotego Potoku wykazały też badania wykonane przez WIOŚ  
w Opolu oraz Inspekcję Sanitarną, która z tego powodu okresowo nie dopuściła kąpieliska  
w Pokrzywnej do użytkowania. 

Informacja o zanieczyszczeniu bakteriologicznym wód Złotego Potoku w 2007 r. 
przekazana została poprzez Grupę OPZ służbom czeskim. Strona czeska w piśmie z dn. 
23.01.2008 r. informowała: „zanieczyszczenie bakteriologiczne Złotego Potoku nie zostało 
spowodowane awaryjnym lub niedozwolonym wyciekiem, ale chodzi o długotrwały stan, który jest 
obecnie w trakcie rozwiązywania poprzez przygotowanie budowy nowej oczyszczalni ścieków”. 
Na podstawie korespondencji prowadzonej przez Kierownika polskiej części grupy OPZ ze stroną 
czeską ustalono, że przyczyną zanieczyszczenia jest niewystarczająca przepustowość istniejącej 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Zlaté Hory. Miasto zamierzało do 2010 roku 
wybudować całkowicie nową oczyszczalnię ścieków. Do czasu wybudowania użytkownik 
oczyszczalni będzie prowadził szczegółowy nadzór nad jej pracą [6].  

 
1.1.2. 2008 ROK  

 

Podczas poboru prób do badań fizykochemicznych przez pracowników WIOŚ w Opolu dn. 
9 lipca 2008 r. zaobserwowano powyżej punktu monitoringu, zlokalizowanego po stronie czeskiej, 
zrzut ścieków do Złotego Potoku wylotem odprowadzającym ścieki z miasta Zlaté Hory. Wyniki 
badań potwierdziły zanieczyszczenie tych wód ściekami komunalnymi  (m. in. świadczyła o tym  
zawartość bakterii grupy coli typu kałowego - powyżej 240 000 NPL/100 ml). Ponadto  
w porównaniu do 2007 r. zawartość fosforanów, amoniaku i azotu Kiejdahla była w dniu 9 lipca 
2008 r. wyższa niż maksymalne wartości z 2007 r. Zrzut ścieków obserwowano również podczas 
poboru prób do badań biologicznych (ryc.1 i 2). 
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Ryc.1. Złoty Potok powyżej punktu monitoringu – wylot ścieków z miasta Zlaté Hory [D.Suchorab] 

 

Ryc.2. Złoty Potok powyżej punktu monitoringu – poniżej wylotu ścieków z miasta Zlaté Hory [D.Suchorab] 

 
O zaistniałym zanieczyszczeniu poinformowano grupę OPZ oraz Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który przesłał wyniki badań potwierdzające to zdarzenie 
stronie czeskiej. Skażenie bakteriologiczne wód Złotego Potoku było powodem okresowej 
nieprzydatności wód kąpieliska w Pokrzywnej do kąpieli (liczba bakterii Escherichia coli lub 
bakterii grupy coli typu kałowego – 4x powyżej 1000; bakterie z grupy coli – 3x powyżej 10000) - 
odpowiednie komunikaty Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zostały 
przekazane Kierownikowi polskiej części grupy OPZ. Strona czeska przekazała sprawę do 
załatwienia według terytorialnej kompetencji w Ołomuńcu. O dalszym sposobie załatwienia 
sprawy WIOŚ w Opolu nie został poinformowany.   
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1.1.3. 2009 ROK  
 

Badania jakości wód Złotego Potoku z 2009 r. oraz z okresu styczeń-marzec 2010 r., 
przeprowadzone przez WIOŚ w Opolu wskazują na utrzymujące się w dalszym ciągu skażenie 
bakteriologiczne wód cieku. W tym miejscu należy podkreślić, że poziom tego zanieczyszczenia 
dla obydwu wskaźników bakteriologicznych kształtował się powyżej 240000 NPL/100 ml  
(w marcu i kwietniu 2009 r. 110000 NPL/100 ml). Wyniki te wskazują, że w dalszym ciągu 
problem przeciążenia czeskiej oczyszczalni nie został rozwiązany. W chwili obecnej prowadzone 
jest w tej sprawie przez Kierownika polskiej części grupy OPZ postępowanie wyjaśniające. 
Odpowiednie pismo zostało skierowane do czeskich służb ochrony środowiska. 

 
1.2. ZANIECZYSZCZENIE BIAŁEJ GŁUCHOŁASKIEJ  
 
1.2.1. 2007 ROK  

 
Skażenie bakteriologiczne wód Białej Głuchołaskiej na ujęciu brzegowym w Głuchołazach 

wystąpiło w dniu 3.10.2007 r. WIOŚ w Opolu poinformował Kierownika polskiej części Grupy 
OPZ, na podstawie badań prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Opolu, że w dniu 3.10.2007 r. stwierdzono 240000 NPL/100 ml bakterii grupy coli i 30500 
NPL/100ml bakterii grupy coli typu kałowego w rzece Białej Głuchołaskiej. Strona czeska 
przedstawiła wyniki badań prowadzonych w 2007 roku przez Povodi Odry i Instytut Gospodarki 
Wodnej (łączna częstotliwość poboru - 36 razy w roku). Wartości maksymalne bakterii coli typu 
kałowego uzyskane w poszczególnych sieciach monitoringowych wynosiły odpowiednio: 
- dla badań Povodi Odry -15900 NPL/100ml, Instytutu Gospodarki Wodnej - 13800 NPL/100 ml  
i badań dwustronnych - 13900 NPL/100ml. Strona czeska nie zna żadnego możliwego źródła 
powstania tak wysokiego zanieczyszczenia i uważa, że zdarzenie miało charakter incydentalny 
[6]. 
 
1.2.2. 2008 ROK  

 
Wyniki badań wody surowej przed uzdatnieniem przeprowadzone w 2008 r. przez 

Wodociągi w Głuchołazach, wykazały obecność bakterii kałowych w próbach pobieranych  
w innych terminach niż odbywały się wspólne, polsko-czeskie pobory, w ilości ≥24000 NPL/100 
ml w kwietniu, lipcu, sierpniu i grudniu. Przykładowe wyniki badań: WIOŚ dn. 12.08.2008 r. – 
9300 NPL/100ml; Wodociągi Głuchołazy:  dn. 13.08.2008 r. -  ≥24000 NPL/100 ml. 

 
1.2.3. 2009 ROK  

 
 Badania bakteriologiczne wód Białej Głuchołaskiej przeprowadzone przez WIOŚ w Opolu 
w 2009 roku wykazały ponadnormatywne zanieczyszczenie wód w sierpniu (ogólna liczba 
bakterii 110000 NPL/100 ml) – jakość wód nie spełniała warunków normatywnych kategorii A3, 
zapisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728).  
 Wyniki badań przeprowadzone przez „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach wykazały 
dwukrotnie w ciągu roku bakteriologiczne skażenie wód (zawartość bakterii Escherichia Coli  
w marcu i lipcu wynosiła 24000 NPL/100 ml). 
 
1.3. INNE ZDARZENIA NA WODACH GRANICZNYCH  

 
W dniu 24 lutego 2010 r. miała miejsce awaria w Czechach, która mogła skutkować 

skażeniem wody ujmowanej do celów spożywczych dla Głuchołaz. W wyniku działań 
inspekcyjnych pracowników WIOŚ, podjętych po artykule, który ukazał się w prasie lokalnej (dnia 
26 lutego 2010 r. w Nowej Trybunie Opolskiej), ustalono, że w związku z przepełnieniem 
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urządzenia oczyszczającego na stacji paliw w Mikulowicach mogło dojść do skażenia wód Białej 
Głuchołaskiej poprzez „kanał ulgi”. Strona czeska podjęła działania zabezpieczające  
i poinformowała Powiatową Straż Pożarną w Głuchołazach, która przekazała informację spółce 
wodociągowej w Głuchołazach. Wodociągi Sp. z o.o. w Głuchołazach zamknęły ujęcie wody 
(zbiorniki retencyjne), zastosowały adsorbery na granicy państwa oraz poinformowały Sp. z o.o. 
AKWA w Nysie, która również wykorzystuje wody Białej Głuchołaskiej do zaopatrzenia ludności  
w wodę do spożycia. Laboratorium głuchołaskich wodociągów pobrało w dniu zgłoszenia oraz 
następnego dnia, próby do badań analitycznych, w których nie wykryto śladów ropopochodnych. 
W związku z brakiem zagrożenia Wodociągi Sp. z o. o. w Głuchołazach nie informowały 
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Ponadto w strefie przygranicznej miały miejsce następujące zdarzenia: 
1. Zanieczyszczenie w dniu 09.06.2006 r. przez stronę czeską wód potoku Czerwona Woda 

(dopływu rz. Raczyna) w Lisich Kątach gm. Paczków – zaobserwowano śnięcie ryb, 
zanieczyszczenie wody.  

2. Zanieczyszczenie w dniu 09.07.2008 r. przez stronę polską wód rzeki Ostrej dopływu 
rzeki Opavy – śnięcie ryb, zanieczyszczenie wód.  Zanieczyszczenie spowodowane 
zostało przez krótki, nawałnicowy deszcz, który rozmył tamę i wypłukał zanieczyszczenia 
z płyty gnojowej, własność Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. Odcieki spłynęły instalacją 
drenażową do rz. Ostrej w miejscowości Pilszcz gm. Kietrz. 
 

2. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE PRZYGRANICZNEJ Z REPUBLIKĄ 
CZESKĄ 

 
Sieć monitoringu jakości powietrza, obejmująca teren całego województwa, opiera się na 

pomiarach automatycznych, manualnych i pasywnych, w zależności od poziomu stężeń 
zanieczyszczeń występujących na danym obszarze.  

System monitorowania jakości powietrza w strefie przygranicznej prowadzony jest  
w oparciu o następujące pomiary (tab.3): 
1. Manualne, prowadzone przez WIOŚ od 2005 roku w Głubczycach (ryc.3), w zakresie pyłu 

PM10 oraz od roku 2008 w zakresie benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w pyle 
PM10. 

2. Pasywne, zapoczątkowane w 2004 roku i prowadzone przez WIOŚ, w których 
realizowane są pomiary stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. 

 

 

Ryc.3. Pyłomierz w Głubczycach [W. Kurtyka] 
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Tab.3. Wykaz stacji pomiarowych monitoringu powietrza funkcjonujących w strefie przygranicznej w 2009 roku 
 

Lp. 
Lokalizacja stacji pomiarowej 
Kod krajowy stacji 

Właściciel stacji 
pomiarowej 

Typ pomiaru 

Podstawowy 
czas 
uśredniania 
stężeń 

Oznaczana 
substancja 

Powiat głubczycki 

1. 
Głubczyce, ul. Kochanowskiego 
OpGlub1pyl 

WIOŚ Opole manualny 24 godz. 
pył PM10, As, 
Cd, Ni, Pb, 
B(a)P 

2. 
Głubczyce, ul. Kochanowskiego 
OpGlub5pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

3. 
Głubczyce, ul. Niepodległości  
OpGlub6pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

4. 
Baborów, ul. Dąbrowszczaków  
OpBab7pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

5. 
Kietrz, ul. 3-go Maja 
OpKietrz8pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

Powiat nyski 

6. 
Nysa, ul. Grodkowska 
OpNysa29pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

7. 
Nysa, ul. Tkacka 
OpNysa30pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

Powiat prudnicki 

8. 
Prudnik, ul. Klasztorna 
OpPrud189  

WSSE Opole manualny 24 godz. SO2 

9. 
Prudnik, ul. Podgórna 
OpPrud40pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

10. 
Prudnik, ul. Legionów 
OpPrud41pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

11. 
Biała, ul. Stare Miasto 
OpBiala42pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

12. 
Głogówek, ul. Batorego 
OpGlogow43pas 

WIOŚ Opole pasywny 1 mies. SO2, NO2 

 
 
2.1. WYNIKI POMIARÓW UZYSKIWANE NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI 
POWIETRZA 
 
2.1.1. DWUTLENEK SIARKI (SO2) 
 

W strefie granicznej z Republiką Czeską pomiary pod kątem zanieczyszczenia powietrza 
dwutlenkiem siarki są prowadzone metodą manualną i pasywną. Z uwagi na brak rocznej 
wartości dopuszczalnej dla SO2 dla kryterium ochrony zdrowia, uzyskane metodą pasywną 
wyniki traktowane są jako pomiary uzupełniające, które wskazują jednak na bardzo niskie 
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poziomy mierzonych stężeń. Na ryc.4 przedstawiono rozkłady stężeń dwutlenku siarki, gdzie 
można zauważyć istotne zmniejszenie wielkości średnich stężeń w latach 2005 - 2009. 
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Ryc.4. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku siarki w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych 
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2.1.2. DWUTLENEK AZOTU (NO2) 

 
W strefie przygranicznej, podobnie jak na terenie województwa opolskiego, nie występują 

przekroczenia standardów jakości powietrza ustalonych dla dwutlenku azotu, czyli rocznej 
wartości dopuszczalnej oraz normy 1-godzinnej. Przestrzenny rozkład stężeń dwutlenku azotu na 
obszarze całego województwa w latach 2005 - 2009 przedstawiono na ryc. 5, gdzie można 
zaobserwować, że stężenia NO2 wykazały pewne zróżnicowanie w zależności od lokalizacji 
stacji, jednak najniższe wartości wystąpiły w południowej części województwa. 
 

 

Dwutlenek azotu 2007 rok
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Ryc.5. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku azotu w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych 
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2.1.3. PYŁ ZAWIESZONY PM10 

 
Analizując poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, można 

zauważyć, że w Głubczycach, czyli na jedynej stacji monitorującej stopień zanieczyszczenia 
powietrza pyłem w rejonie przygranicznym, występowały jedne z najniższych stężeń  
w porównaniu z innymi rejonami województwa. Rozpatrując okres ostatnich kilku lat  
w zakresie dwóch kryteriów ustanowionych dla pyłu PM10, to jedynie w roku 2008 przekroczone 
zostało kryterium dopuszczalnej wartości średniodobowej (liczba dni z przekroczeniami wyniosła 
powyżej 35 w roku), natomiast wartość średnioroczna nie została przekroczona od roku 2005, 
czyli roku uruchomienia pomiarów (ryc.6). 

 

 

 

Ryc. 6. Roczne stężenia pyłu PM10 uzyskane na stacji pomiarowej w Głubczycach 

 
2.1.4. METALE CIĘŻKIE ORAZ BENZO(A)PIREN W PYLE ZAWIESZONYM PM10 

 
Zapoczątkowane przez WIOŚ w 2008 r. pomiary stężeń arsenu, kadmu, niklu i ołowiu 

oznaczanych w pyle zawieszonym PM10, wykazały, że zarówno w Głubczycach, jak i na 
pozostałych stacjach w województwie, poziom stężeń metali ciężkich utrzymywał się na niskim 
poziomie.  

Znaczne przekroczenia ustalonej wartości docelowej wystąpiły natomiast  
w przypadku średniego stężenia benzo(a)pirenu na wszystkich stacjach pomiarowych, w tym  
w Głubczycach, gdzie stężenie średnioroczne osiągnęło w 2009 roku 560% wartości kryterialnej. 

 
2.2. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA ROK 2009 

 
Według zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ocena jakości powietrza spoczywa 

na wojewódzkim inspektorze ochrony środowiska, który z mocy ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska jest odpowiedzialny za badania i oceny stanu środowiska prowadzone w ramach 
państwowego monitoringu środowiska.  

Celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji  
o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref w zakresie umożliwiającym: 
1. Wykonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria. 
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2. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze 
strefy w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych 
oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach. 

3. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń 
zanieczyszczeń w określonych rejonach. 

4. Wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu  
i oceny. 
Na potrzeby oceny rocznej wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące 

założenia: 
1. Klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej i nie jest 

wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
2. Klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; w takim przypadku należy właściwymi 
metodami określić obszary występowania przekroczeń wartości dopuszczalnej. 

3. Klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową powiększoną  
o margines tolerancji; dla takich stref niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza. 
Ocena za rok 2009, została opracowana wg układu stref (zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza), który województwo opolskie podzielił na 6 obszarów, z czego z granicą czeską 
sąsiadują strefy głubczycko-prudnicka oraz częściowo brzesko-nyska. Dodatkowo strefę dla 
ozonu stanowi obszar całego województwa opolskiego.  

Bieżąca ocena jakości powietrza na terenie stref przygranicznych opierała się na 
wynikach pomiarów manualnych, których uzupełnieniem były pomiary prowadzone metodą 
pasywną, a uzyskane wyniki były porównywane z wartościami granicznymi określonymi  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu. W wyniku przeprowadzonej w roku bieżącym oceny jakości powietrza za 
rok 2009, klasę C dla kryterium ochrony zdrowia przyznano wyłącznie dla benzo(a)pirenu w pyle 
w strefie głubczycko-prudnickiej (z uwagi na przekroczenie średniorocznej wartości docelowej). 
Pozostałe klasyfikowane w ramach stref przygranicznych zanieczyszczenia zakwalifikowano do 
klasy A (z uwagi na brak przekroczeń wartości dopuszczalnych/docelowych). Natomiast ozon, 
którego strefę stanowi obszar całego województwa opolskiego, z uwagi na występowanie 
przekroczeń wartości docelowych z ponadnormatywną częstością, zaklasyfikowano do klasy C, 
zarówno dla kryterium ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin (tab.4 i 5).  

Wyniki klasyfikacji stref uzyskane dla całego województwa opolskiego w ocenie jakości 
powietrza za rok 2009 dla kryterium ochrony zdrowia przedstawiono na ryc.7. 

 
Tab.4. Wyniki oceny bieżącej przeprowadzonej za rok 2009 dla kryterium ochrony zdrowia w strefach przygranicznych 
województwa opolskiego z Republiką Czeską   
 

Nazwa strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 
obszaru całej strefy 

Nazwa strefy 

Klasa 
strefy 

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni B(a)P O3 

brzesko-nyska A A A A A A A A A A 

województw
o opolskie 

C 
głubczycko-
prudnicka 

A A A A A A A A A C 
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Tab.5. Wyniki oceny bieżącej przeprowadzonej za rok 2009 dla kryterium ochrony roślin w strefach  przygranicznych 
woj. opolskiego z Republiką Czeską   
 

Nazwa strefy 

Symbol klasy wynikowej dla 
poszczególnych zanieczyszczeń dla 

obszaru całej strefy Nazwa strefy 

Klasa strefy 

SO2 NOx O3 

brzesko-nyska A A 

województwo opolskie C 

głubczycko-prudnicka A A 

 
Analizując wyniki wcześniejszych rocznych ocen jakości powietrza uzyskiwanych na 

terenie strefy głubczycko-prudnickiej, to do roku 2008 na rozpatrywanym obszarze nie 
występowały problemy z dotrzymaniem standardów jakości powietrza. Dopiero w ocenie za rok 
2008 wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych w przypadku pyłu PM10 (z uwagi na 
przekroczenie dopuszczalnej wartości średniodobowej z ponadnormatywną częstością) oraz 
benzo(a)pirenu zawartego w pyle. Oba zanieczyszczenia zostały zaliczone do klasy C, co 
oznacza obowiązek opracowania przez Marszałka Województwa programu ochrony powietrza 
POP dla obszaru strefy. 

Rozpatrując natomiast strefę brzesko-nyską, która tylko częściowo graniczy z Republiką 
Czeską, z uwagi na brak naruszeń standardów jakości powietrza, obszar strefy do roku 2009 był 
klasyfikowany jako klasa A. 
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 klasa A

 klasa C

Dwutlenek siarki
Tlenek węgla
Ołów
Arsen
Kadm
Nikiel

strefa 
krapkowicko-
strzelecka

strefa 
namysłowsko-oleska

strefa opolska

strefa 
brzesko-nyska

powiat
kędzierzyńsko-

kozielski
strefa 
głubczycko-
prudnicka

 klasa A

 klasa C

Benzo(a)piren

strefa 
krapkowicko-
strzelecka

strefa 
namysłowsko-oleska

strefa opolska

strefa 
brzesko-nyska

powiat
kędzierzyńsko-

kozielski
strefa 
głubczycko-
prudnicka

Benzen

strefa 
krapkowicko-
strzelecka

strefa 
namysłowsko-oleska

strefa opolska

strefa 
brzesko-nyska

powiat
kędzierzyńsko-

kozielski
strefa 
głubczycko-
prudnicka

 klasa A

 klasa B

 klasa C

Ozon

województwo opolskie

 klasa A

 klasa C

Pył PM10

strefa 
krapkowicko-
strzelecka

strefa 
namysłowsko-oleska

strefa opolska

strefa 
brzesko-nyska

powiat
kędzierzyńsko-

kozielski
strefa 
głubczycko-
prudnicka

 klasa A

 klasa C

 klasa A

 klasa B

 klasa C

Dwutlenek azotu

strefa 
krapkowicko-
strzelecka

strefa opolska

strefa 
brzesko-nyska

powiat
kędzierzyńsko-

kozielski
strefa 
głubczycko-
prudnicka

strefa 
namysłowsko-oleska

 

Ryc.7. Wyniki klasyfikacji stref uzyskane w ocenie jakości powietrza za rok 2009 dla kryterium ochrony zdrowia 
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PODSUMOWANIE 
 
 W ramach współpracy dwustronnej z Czechami, WIOŚ w Opolu prowadzi wspólne  
z Povodi Odry badania jakości wód granicznych w dwóch punktach pomiarowo - kontrolnych  
(rz. Biała Głuchołaska – m. Głuchołazy oraz Złoty Potok – powyżej granicy Państwa). Obydwa 
punkty zlokalizowane są poniżej czeskich miejskich oczyszczalni ścieków (odpowiednio  
w Mikulovicach i m. Zlaté Hory). Po stronie polskiej wody Białej Głuchołaskiej ujmowane są do 
zaopatrzenia ludności w celach spożywczych (w Głuchołazach i Białej Nyskiej), a wody Złotego 
Potoku zasilają kąpielisko znajdujące się w Pokrzywnej. Wyniki badań jakości wód obu cieków są 
obecnie raz na pół roku uzgadniane i służą do sporządzania odpowiednich ocen, które omawiane 
są na posiedzeniach polsko-czeskiej grupy OPZ do spraw ochrony wód granicznych przed 
zanieczyszczeniem. 
 W przeciągu minionych lat wody obydwu cieków granicznych były zanieczyszczone 
niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, spływającymi z Czech, o czym 
świadczyły wysokie zwartości bakterii coli typu kałowego stwierdzane w wyniku badań 
prowadzonych przez spółkę „Wodociągi” w Głuchołazach, Inspekcję Sanitarną oraz WIOŚ  
w Opolu. O potwierdzonym wynikami badań skażeniu bakteriologicznym wód granicznych strona 
czeska była informowana przez polskiego kierownika polskiej części grupy OPZ, powołanej do 
spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (na mocy umowy Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na wodach 
granicznych z dnia 21.03.1958 r., która po transformacji ustrojowej była przez rządy obu państw 
prolongowana). W przypadku zanieczyszczenia wód Białej Głuchołaskiej strona czeska 
informowała, że nie zna żadnego możliwego źródła powstania tak wysokiego zanieczyszczenia  
i uważała, że zdarzenie (zanieczyszczenie w 2007 r.) miało charakter incydentalny. Natomiast 
powodem ciągłego skażenia bakteriologicznego wód Złotego Potoku, wg wyjaśnień strony 
czeskiej, było przeciążenie starej oczyszczalni ścieków w m. Zlaté Hory. Miasto do 2010 r. miało 
wybudować nową oczyszczalnię. Wyniki badań WIOŚ w Opolu wskazują, że strona czeska nie 
wywiązała się z tego zobowiązania. Strona polska oczekuje na wyjaśnienia. 

Dotychczasowe wieloletnie doświadczenia odnośnie współpracy z Republiką Czeską  
w zakresie jakości wód granicznych dowodzą, jak istotną inicjatywą było powołanie grupy 
roboczej ds. jakości powietrza.  Zakłada się, że współpraca w tym zakresie będzie się rozwijać, 
co pozwoli na głębszą analizę przyczyn stanu zanieczyszczenia powietrza w strefie 
przygranicznej.  
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Współpraca z Republiką Czeską w zakresie monitoringu wód 

granicznych prowadzona jest m.in. w ramach:

polsko-czeskiej grupy roboczej OPZ

Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw wdrażania Ramowej Dyrektywy

Wodnej 200/60/WE na polsko-czeskich wodach granicznych (Grupa WFD)

Marzec  2010

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

 

 

W oparciu o umowę Polskiej Republiki Ludowej i Republiki 

Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych z dnia 

21.03.1958r. została utworzona grupa robocza (OPZ) ds. ochrony wód 

granicznych przed zanieczyszczeniem, której kierownikiem polskiej części jest 

przedstawiciel WIOŚ Katowice- Agata Bucko-Serafin - Kierownik Delegatury w 

Bielsku-Białej. 

Marzec  2010

POLSKO-CZESKA GRUPA ROBOCZA OPZ

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach
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Marzec  2010

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

Grupa ma na celu ocenę jakości wód granicznych oraz 

omówienie spraw związanych z zaistniałymi zanieczyszczeniami. 

Przygotowuje również propozycje zmian dot. monitoringu do 

Porozumienia Szczegółowego. Zmiany te muszą być zatwierdzone na 

Rokowaniach Pełnomocników Rządów Rzeczpospolitej Polskiej i 

Republiki Czeskiej do współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na 

wodach granicznych

Spotkania grupy roboczej OPZ odbywają się raz w roku. Ostatnie 

odbyło się w Ostrawie w dniach 01.07. - 03.07.2009 r., na którym to 

dokonano oceny stanu czystości wód granicznych za 2008 r.

Zadania grupy OPZ

 

 

BADANIA JAKOŚCI WODY RZEK GRANICZNYCH  PROWADZĄ:

Strona POLSKAStrona POLSKA Strona CZESKAStrona CZESKA

• WIOWIOŚŚ we Wrocwe Wrocłławiu,awiu,

Delegatura w Jeleniej Górze

Delegatura w Wałbrzychu

Nysa Łużycka, Hradek-Porajów

Witka, Zawidów

• WIOWIOŚŚ w Opolu,w Opolu,

Biała Głuchołazka, Głuchołazy

Złoty Potok, powyżej granicy

•• WIOWIOŚŚ w Katowicach,w Katowicach,

Delegatura w Bielsku Białej

Olza – Ropice

Olza, powyżej Stonawki

Olza, powyżej Piotrówki

Olza, ujście do Odry

Odra, Chałupki

••Povodi Labe Povodi Labe s.ps.p..

••Povodi Odry Povodi Odry s.ps.p..

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

Marzec  2010
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Widawa
Kacza

w
a

Mała Panew

SZCZECIN

GORZÓW WLKP.

PIŁA

ZIELONA GÓRA

JELENIA GÓRA

LEGNICA

WROCŁAW

WAŁBRZYCH

OPOLE

CZĘSTOCHOWA

SIERADZ

ŁÓDŹ
KALISZ

KONIN

POZNAŃ

DORZECZE ODRY

Nysa Łużycka,

Hradek - Porajów

Witka, Zawidów

Złoty Potok, powyżej 

granicy państwa

Biała Głuchołaska, Głuchołazy

Olza, Ropice

Olza, powyżej Stonawki

Olza, powyżej Piotrówki

Olza, ujście

Szotkówka, ujście

Odra, Chałupki

Wybrane punkty 

na wodach granicznych 

badane w ramach prac 

grupy OPZ

w 2008 roku

Ścinawka, Tłumaczów

 

 

Częstotliwość badań:

12 razy w roku wszystkie przekroje graniczne, 

za wyjątkiem:

Odry w Chałupkach badanej

24 razy w roku w zakresie 33 wskaźników 

12 razy w roku w zakresie 5 wskaźników 

(chlorofil, suma WWA, suma PCB, g – HCH, suma pestycydów) 

Marzec  2010

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach
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WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

W trakcie obustronnej współpracy grupa OPZ musi stawić czoła 

trudnościom wynikającym z różnic w sposobie klasyfikacji stanu ekologicznego 

JCW w obu krajach. Dotyczą one m. in. ilości klas, przyjętych do przedstawienia 

wyników oceny. W Republice Czeskiej przyjęto klasyfikację w systemie 

trójklasowym, natomiast w Polsce w systemie pięcioklasowym, w związku z 

czym nie ma  możliwości bezpośredniego odniesienia i porównania wyników 

ocen z obu krajów.

Zarówno w Republice Czeskiej jak i Polsce stan ekologiczny oceniany 

jest według parametrów biologicznych, fizykochemicznych i specyficznych 

substancji chemicznych, ale obowiązują inne limity, zależne od typu JCW, przy 

czym strona czeska dzieli JCW na  8 typów (A-H), a strona polska na 26 typów. 

porporóównanie oceny  stanu ekologicznego wg metodyki czeskiej i polskiewnanie oceny  stanu ekologicznego wg metodyki czeskiej i polskiejj

Marzec  2010

Przeszkody we wspPrzeszkody we wspóółłpracy polskopracy polsko--czeskiej w ramach grupy OPZczeskiej w ramach grupy OPZ

 

 

Ocena  stanu ekologicznego wg metodyki czeskiej i polskiejOcena  stanu ekologicznego wg metodyki czeskiej i polskiej

 

 

 



 45 

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

Duże rozbieżności da się zauważyć również w metodyce poboru i oceny 

makrozoobentosu. Wyniki uzyskiwane przez oba laboratoria różnią się przede 

wszystkim w absolutnej ilości organizmów, przy czym w stosunkach 

reprezentowania poszczególnych rodzajów i ilości znalezionych taksonów daje się

zauważyć większą zgodność. Zmierzone wyniki oceniane są zgodnie z 

wskaźnikiem saprobowości bentosu (SI), gdzie w Czechach dla każdego typu wód 

obowiązują inne limity.

czeskie i polskie metodyki poboru i oceny czeskie i polskie metodyki poboru i oceny makrozoobentosumakrozoobentosu

Marzec  2010

 

 

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

W roku 2007 odnotowano znaczne zanieczyszczenie bakteriologiczne

kontrolowanej wspólnie rzeki Złoty Potok.

Zgodnie z wyjaśnieniami strony czeskiej, powodem złego stanu 

sanitarnego potoku było przeciążenie starej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 

powyżej punktu monitoringowego w miejscowości Zlaté Hory.

Strona czeska zamierzała do 2010 roku wybudować całkowicie nową

oczyszczalnie ścieków, jednak na dzień dzisiejszy nie ma informacji na temat 

prowadzonych w tym zakresie inwestycji, a wyniki prowadzonych badań w roku 

2009 i pierwszym kwartale 2010 wskazują na dalsze, duże skażenie sanitarne 

wody. 

zanieczyszczenie bakteriologiczne rzeki Zzanieczyszczenie bakteriologiczne rzeki Złłoty Potokoty Potok
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WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

Istotnym we wzajemnej współpracy problemem jest obecnie 

niemożność uzgodnienia wyników monitoringu prowadzonego w 2009 roku przez 

Povodi Labe, w punktach monitoringowych Nysa Łużycka i Witka. 

Jak tłumaczy strona czeska, nie może ona do czasu wyjaśnienia 

sprawy finansowania swoich badań udostępnić stronie polskiej wyników 

prowadzonego przez siebie monitoringu.  

uzgodnienia wynikuzgodnienia wynikóów prowadzonego wspw prowadzonego wspóólnie monitoringulnie monitoringu

 

 

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

W trakcie ostatniej 17 narady czesko-polskiej grupy roboczej stwierdzono 

konieczność podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia podejścia do oceny 

stanu ekologicznego w obu krajach.

Uzgodniono, że w reprezentatywnym przekroju Odra – Bohumin

(Chałupki), strony przekażą sobie wzajemnie wyniki pomiarów istotnych dla oceny 

wskaźników. Następnie na najbliższym posiedzeniu każda ze stron dokona 

równoległej oceny wyników obu stron zgodnie ze swoimi metodykami krajowymi. 

Zaplanowano również wspólny pobór próbek makrozoobentosu, z 

których wyniki strona polska będzie oceniać zgodnie z metodyką własną oraz 

metodyką zbliżoną do czeskiej.

PRZYJPRZYJĘĘTE KIERUNKI DZIATE KIERUNKI DZIAŁŁAAŃŃ

Marzec  2010
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Obecnie ocenę jakości wykonuje się zgodnie z Zasadami 

Współpracy zatwierdzonymi na 6 rokowaniach Pełnomocników w 2004 

roku, która ustaliła sześciostopniową klasyfikację:

I klasa I klasa -- wody bardzo czyste,wody bardzo czyste,

II klasa II klasa -- wody czyste,wody czyste,

III klasa III klasa -- wody mawody małło zanieczyszczone,o zanieczyszczone,

IV klasa IV klasa -- wody zanieczyszczone,wody zanieczyszczone,

V klasa V klasa -- wody silnie zanieczyszczone,wody silnie zanieczyszczone,

VI klasa VI klasa -- wody bardzo silnie zanieczyszczone.wody bardzo silnie zanieczyszczone.

Marzec  2010

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Katowicach

 

 

Procentowy udział ocenianych wskaźników w poszczególnych klasach 

w roku 2008

38%

39%

13%

5% 3% 2%

I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa

Marzec  2010

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach
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Porównanie oceny wskaźników w przekrojach granicznych 

w latach 2006-2008
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Marzec  2010

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

 

 

WSPÓŁPRACA W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI 

OCHRONY ODRY PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

WIOŚ Katowice współdziała i bierze udział w spotkaniach w 

sprawach dotyczących zanieczyszczenia cieków granicznych w ramach umowy 

z dnia 11 kwietnia 1996 roku w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry 

przed Zanieczyszczeniem. 

WIOŚ Katowice ujęty w planie łączności na wypadek nagłego 

zanieczyszczenia wód dorzecza Odry substancjami zagrażającymi jej jakości w 

ramach „Międzynarodowego planu ostrzegawczo-alarmowego dla Odry”

Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

Marzec  2010
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WSPÓŁPRACA W RAMACH GRUPY WFD

Od roku 2004 rozpoczęto wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000r.). Celem zapewnienia koordynacji i kontroli zadań na 

wodach granicznych wynikających z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 

została powołana Polsko-Czeska Grupa Robocza do spraw realizacji zadań

wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej - Grupa WFD.

Grupa WFD zajmuje się ujednolicaniem transgranicznych części wód 

oraz ustalaniem listy istotnych problemów gospodarki wodnej w ramach polsko-

czeskich wód granicznych.

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

Marzec  2010

 

 

POLSKO-CZESKA GRUPA DS. JAKOŚCI POWIETRZA

WojewWojewóódzki Inspektorat Ochrony dzki Inspektorat Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 

w Katowicachw Katowicach

W roku 2009 powołana została polsko-czeska grupa ds. jakości 

powietrza, na potrzeby regionu aglomeracji śląsko-morawskiej, w tym okręgu 

Katowic.

W trakcie dwóch spotkań jakie odbyły się na przełomie roku 

2009/2010 omówiono m.in. Jakość powietrza na terenie aglomeracji śląsko-

morawskiej i województwa śląskiego oraz debatowano nad przyczynami 

przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.

Omówiona została również decyzja  Komisji Europejskiej wydłużająca 

dla obu krajów okres dochodzenia do wymogów dyrektywy 1999/30/WE, a 

także planowane zmiany w przepisach prawa oraz prace zmierzające do 

opracowania programów ochrony powietrza
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Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych 

pypyłłu PM10 w obszarze przygranicznymu PM10 w obszarze przygranicznym

 

 

czerwiec, 2009

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę
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Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
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PROBLEMY EKOLOGICZNE W POLSKO- UKRAIŃSKIEJ STREFIE PRZYGRANICZNEJ - 
WCZORAJ I DZIŚ 

 
WSTĘP 
 

W realizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
współpracy transgranicznej istotne znaczenie dla województwa podkarpackiego ma współpraca  
z Ukrainą, a szczególnie ze służbami ochrony środowiska działającymi w Obwodzie Lwowskim. 
WIOŚ Rzeszów realizuje zadania wynikające z umów państwowych i porozumień zawartych na 
poziomie regionalnym.  

Na obszarach przygranicznych ze Słowacją nie występują zakłady dużego ryzyka. Mogą 
wystąpić ewentualnie zdarzenia związane z drogowym transportem substancji niebezpiecznych 
(rejon przejścia granicznego w Barwinku i Radoszycach) oraz międzynarodowym przejściem 
kolejowym w Łupkowie. Współpraca sprowadza się do podejmowania inicjatyw, które mają na 
celu ochronę na obszarze przygranicznym cennych walorów środowiska przyrodniczego  
i dziedzictwa kulturowego. Zadania te realizuje m. in. Grupa Robocza do spraw Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Leśnej Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej do spraw 
Współpracy Transgranicznej. W 2009 roku w Rzeszowie odbyło się XV plenarne posiedzenie 
Komisji w trakcie, którego zaprezentowano kierunki działalności poszczególnych grup roboczych. 
Gospodarzem posiedzenia Komisji był Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa 
Podkarpackiego. 

Województwo podkarpackie ze względu na swoje położenie graniczy z Ukrainą na 
odcinku o długości 236 km, ze Słowacją natomiast na odcinku o długości 134 km.  
 
1. WALORY PRZYRODNICZE STREFY PRZYGRANICZNEJ 
 
 Znaczna część powierzchni województwa podkarpackiego objęta została różnorodnymi 
formami ochrony przyrody – w zależności od stanu zachowania biocenoz, nagromadzenia 
zbiorowisk i gatunków unikatowych. Większość cennych zbiorowisk i stanowisk roślin 
chronionych znajduje się na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody.  
 Na terenach przygranicznych z Ukrainą znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy, który 
wraz z Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu i Ciśniańsko - Wetlińskim  Parkiem Krajobrazowym 
tworzą polską część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Ten rezerwat 
o randze międzynarodowej został utworzony na pograniczu polsko – słowacko - ukraińskim  
w celu ochrony pozostałości ekosystemów o charakterze zbliżonym do naturalnego, a po stronie 
ukraińskiej tworzą go: Użański Park Narodowy i Nadsiański Park Krajobrazowy. Ponadto  
w strefie przygranicznej z Ukrainą położone są Parki Krajobrazowe: Gór Słonnych, Pogórza 
Przemyskiego oraz fragment Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, a także 
Obszary Chronionego Krajobrazu: wschodniobeskidzki, przemysko - dynowski i roztoczański.  
 Na ryc. 1 przedstawiono walory krajobrazowe województwa podkarpackiego.  
 
 

mailto:elipinska@wios.rzeszow.pl
mailto:ekozak@wios.rzeszow.pl
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Ryc.1. Obszary chronione w woj. podkarpackim, 2008 r. 
(źródło: [8]) 

 
2. WSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ -  PODSTAWY PRAWNE 
 

Podstawą współpracy między Polską a Ukrainą w zakresie ochrony środowiska jest 
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy  
w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 10 października 1996 roku, która 
weszła w życie z dniem 6 stycznia 1999 roku. Na szczeblu regionalnym obowiązują następujące 
porozumienia: 
1. Porozumienie zawarte między Wojewodą Podkarpackim a Lwowską Obwodową 

Administracją Państwową o współpracy międzyregionalnej z dnia 26 maja 2000 roku. 
2. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 23 października 2008 roku pomiędzy 

Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie a Państwowym 
Urzędem Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim. 

3. Porozumienie między Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego a Lwowską Obwodową Administracją Państwową i Lwowską Radą 
Obwodową o współpracy regionalnej w celu odpowiedniego przygotowania  
i przeprowadzenia finałowego turnieju mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, 
sporządzone we Lwowie dnia 20 sierpnia 2008 roku. 
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 Celem współpracy jest podejmowanie działań dla osiągnięcia poprawy stanu środowiska 
na terenach przygranicznych.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie bliskie kontakty robocze 
utrzymuje z Państwowym Urzędem Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim. 
 Obszar przygraniczny Polski i Ukrainy na odcinku województwa podkarpackiego zaliczany 
jest do rejonów o średnim natężeniu czynników mogących spowodować zagrożenie dla 
środowiska. Realizując zadania zawarte w wyżej wymienionych porozumieniach i umowie,  
w wyniku wzajemnych kontaktów i uzgodnień, za priorytety współpracy uznano: 
1. Likwidację potencjalnych zagrożeń środowiska w strefie przygranicznej (nieczynne kopalnie 

siarki w Jaworowie, Niemirowie i Baszni, magazyny przeterminowanych środków ochrony 
roślin). 

2. Wspólne prowadzenie monitoringu wód rzek granicznych wg uzgodnionych zasad i metodyk 
badawczych. 

3. Współpracę w zakresie kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych i transgranicznego 
przemieszczania odpadów. 

4. Zapobieganie i ograniczanie poważnych awarii o skutkach transgranicznych. 
5. Wymianę materiałów informacyjnych o realizowanych przedsięwzięciach mających wpływ na 

jakość środowiska, opracowań i raportów o stanie środowiska. 
6. Wzajemne informowanie się o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach wód i poważnych  

awariach o zasięgu transgranicznym. 
  W wyniku wspólnych prac przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Urzędu Ekologii i Zasobów Naturalnych we Lwowie (od 
2007 roku Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim): 
1. Określono zasięg obszarów przyrodniczych i ustalono sieć śródlądowych wód granicznych, 

na których mogą wystąpić nadzwyczajne transgraniczne zanieczyszczenia, spowodowane 
przez stronę polską lub ukraińską. 

2. Dokonywano  wspólnych poborów próbek wody z rzek Wisznia i Szkło. 
3. Porównywano i oceniano wyniki badań wód. 
4. Dokonywano wymiany informacji nt. oceny jakości wód powierzchniowych w Polsce  

i Ukrainie. 
5. Opracowano i wzajemnie uzgodniono „System powiadamiania i ostrzegania  

o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach wód granicznych z Ukrainą”, zawierający wykaz 
organów Ukrainy i Polski właściwych do wymiany informacji o nadzwyczajnych 
zanieczyszczeniach. 

 Na szczeblu centralnym płaszczyzną wymiany informacji i rozwiązywania problemów  
z zakresu ochrony środowiska, jest Polsko - Ukraińska Komisja do spraw Wód Granicznych,  
w której pracach uczestniczy pięć osób, łącznie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska i Głównym Specjalistą, w WIOŚ w Rzeszowie. Osoby te są kierownikami 
polskich części Grupy Roboczej do spraw Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem  
i Grupy Zwalczania Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń. 
 Grupy robocze corocznie opracowują plany pracy, w których zawarte są merytoryczne 
zadania przewidziane do realizacji w danym roku. 

Po stronie ukraińskiej występują zagrożenia związane głównie z pozostałościami po 
górnictwie siarkowym, siecią ropociągów, gazociągów, składowaniem przeterminowanych 
środków ochrony roślin, drogowym i kolejowym przewozem materiałów niebezpiecznych. 
Realizowana współpraca i podejmowane wspólnie działania mają na celu w szczególności 
poprawę czystości wód granicznych, zwiększenie efektywności ich ochrony oraz stopnia 
bezpieczeństwa ekologicznego na obszarach przygranicznych.  

Kontynuowana od kilku lat współpraca służb ochrony środowiska Polski i Ukrainy, po 
zawarciu umów i porozumień dwustronnych jest wielokierunkowa i znacznie się rozwinęła. 
Wymiana doświadczeń i informacji o stanie środowiska, wzajemna znajomość problemów 
ekologicznych i źródeł zagrożeń przyczyniają się do zwiększenia efektywności zapobiegania, 
ograniczania potencjalnego ryzyka zanieczyszczeń na obszarach przygranicznych.  
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3. MONITORING WÓD RZEK GRANICZNYCH - WISZNIA I SZKŁO 
JAKOŚĆ WÓD GRANICZNYCH 

 
 W województwie podkarpackim do badań w ramach międzynarodowej współpracy polsko - 
ukraińskiej na wodach granicznych, wytypowane zostały dwie rzeki graniczne: Wisznia i Szkło. 
Punkty pomiarowo-kontrolne usytuowane zostały w strefie przygranicznej, na rzece Wisznia  
w miejscowości Gaje oraz na rzece Szkło w miejscowości Budzyń. 
 Rzeka Wisznia jest prawobrzeżnym dopływem Sanu o długości 98,0 km, wypływa  
u podnóża Roztocza na terenie Ukrainy. W Polsce znajduje się odcinek ujściowy Wiszni  
o długości ok. 5 km. Źródłami zanieczyszczenia wód rzeki po stronie ukraińskiej mogą być 
awaryjne zrzuty ścieków z miejscowości Gorodok, Sudowa Wisznia, Mościska i z przejścia 
granicznego w miejscowości Szeginia, awarie rurociągów ropy naftowej znajdujących się  
w zlewni rzeki i duże bazy produktów ropopochodnych w Mościskach i Sudowej Wiszni. 
 Rzeka Szkło jest prawobrzeżnym dopływem Sanu o długości 70,0 km, wypływa na 
Roztoczu, na terenie Ukrainy. W Polsce znajduje się dolny bieg rzeki od km 33,5. Źródłem 
zagrożenia dla rzeki po stronie ukraińskiej mogą być niedostatecznie oczyszczone ścieki 
komunalne z miejscowości Szkło, Jaworów i Krakowiec oraz ropociągi i zbiorniki produktów 
naftowych, a także naturalne wycieki ropy naftowej i gazu ziemnego. Szkodliwy wpływ na rzekę 
mają nadmiernie zasolone wody wypływające ze Zbiornika Jaworowskiego.  
 Od 2000 roku rzeki graniczne są regularnie monitorowane w wyznaczonych punktach przez 
przeszkolone ekipy zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. Badania prowadzone są  
z częstotliwością raz w miesiącu i obejmują 10 wskaźników fizykochemicznych: BZT5, tlen 
rozpuszczony, chlorki, siarczany, zawiesina ogólna, azot azotynowy, azot azotanowy, azot 
amonowy, azot ogólny, fosforany.  

Na ryc. 2 przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych na wodach 
granicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
Ryc.2. Punkty pomiarowo - kontrolne na wodach granicznych Wisznia i Szkło 

(źródło: [4]) 
 

 Ocena jakości wód granicznych dokonywana jest poprzez porównanie wartości 
średniorocznych wskaźników jakości z progowymi wartościami rekomendowanymi, przyjętymi  
w projekcie pilotażowym dla rzeki Bug, realizowanym ze środków Programu Współpracy 
Przygranicznej TACIS CBC 2004-2006. Uzgodnień takich dokonano na spotkaniu grup 
roboczych ds. współpracy międzynarodowej na wodach granicznych. 
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 W latach 2000-2006 rzeka Wisznia badana była w punkcie pomiarowo-kontrolnym  
w miejscowości Starzawa. W 2007 roku punkt przesunięty został do miejscowości Gaje. Na 
podstawie analizy wyników uzyskanych na przestrzeni lat 2000-2009 w odniesieniu do wartości 
rekomendowanych wykazano, że wskaźnikami obniżającymi jakość wód Wiszni w strefie 
granicznej były: BZT5 i azot azotynowy. Przekroczenia wartości progowych tych wskaźników były 
nieznaczne i nie występowały we wszystkich badanych latach. 
 

 
 

Ryc.3. Jazz na rzece Wisznia spiętrzający wodę, która jest pozyskiwana dla celów Gospodarstwa Rybackiego 
w Starzawie, ok. 600 m od Granicy Państwa (źródło: [9])  

 

 Badania rzeki Szkło w przekroju pomiarowo - kontrolnym w miejscowości Budzyń w latach 
2000 - 2009 wykazały, że wskaźnikami corocznie obniżającymi jakość wód w strefie granicznej 
były: siarczany i azot azotynowy. Stężenia azotu azotynowego utrzymywały się na podobnym 
poziomie w całym omawianym okresie, natomiast stężenia siarczanów zmieniały się  
w zależności od postępu prac rekultywacyjnych i budowy Zbiornika Jaworowskiego. 
  

 
 

Ryc.4. Rzeka Szkło, przekrój pomiarowo – kontrolny WIOŚ w Rzeszowie w m. Budzyń 
(źródło: [9]) 
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 W latach 2002 - 2006 podczas rekultywacji terenów pokopalnianych i napełniania 
wyrobiska wodą z rzeki Szkło, stężenia siarczanów wykazywały tendencję spadkową,  
a zdecydowane ich obniżenie nastąpiło po całkowitym skierowaniu wód z rzeki do wyrobiska 
pokopalnianego. 
 W odniesieniu do 2000 roku, średnie roczne stężenie siarczanów w 2006 roku 
zmniejszyło się ponad trzykrotnie, z ponad 600 mgSO4/l do 197,5mg SO4/l. Stężenie 
rekomendowane siarczanów dla wód granicznych wynosi 150 mgSO4/l. Po zakończeniu 
rekultywacji wyrobiska i napełnieniu go wodą, rozpoczęto odprowadzanie nadmiaru wody ze 
zbiornika ponownie do rzeki Szkło. Nastąpił wówczas sukcesywny wzrost stężenia siarczanów  
w rzece.  
 W latach 2007 - 2009 średnie roczne stężenie siarczanów w wodach rzeki Szkło wzrosło 
prawie dwukrotnie w odniesieniu do stężenia z roku 2006. Prawdopodobne jest, że siarczany 
przedostają się z wód podziemnych degradowanych przez wielolecia w wyniku działalności 
kopalni siarki lub też są wymywane z podłoża zbiornika, ponieważ czasza zbiornika przed 
wypełnieniem wodą nie została odizolowana od podłoża.  

Zmiany  stężenia siarczanów w wodach rzeki Szkło i Wiszni w latach 2000 - 2009 
przedstawiono na ryc. 5. 

Zmiany stężenia azotu azotynowego w wodach rzeki Szkło i Wisznia w latach 2000 - 2009 
przedstawiono na ryc.6.  
 Wyniki badań wód rzeki Wiszni i Szkło w latach 2000 - 2009 zestawiono w tabeli 1. 
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Ryc.5. Zmiany stężeń siarczanów w wodach rzek Szkło i Wisznia w latach 2000-2009 

(źródło: [4]) 
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Ryc.6. Zmiany stężeń azotynów w wodach rzek Szkło i Wisznia w latach 2000-2009 
(źródło: [4]) 

 
Tab.1. Wyniki badań wód granicznych rzek Wisznia i Szkło w latach 2000-2009 (źródło: [4]) 

 - przekroczenie poziomu rekomendowanego 

  
 Kontynuacja wymiany informacji dotyczących organizacji sieci monitoringu na Ukrainie 
oraz zasad prowadzenia badań i gromadzenia wyników pomiarów miała miejsce w maju 2008 
roku, podczas zorganizowanej wspólnej polsko - ukraińskiej telekonferencji. W trakcie 

Wskaźnik 
jakości 

Jednostka 
Poziom 

rekomen-
dowany 

Wartości średnie roczne 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

WISZNIA 

ppk Wisznia-Starzawa  km 14,2 
ppk Wisznia-Gaje  

km 8,2 

BZT5 mg O2/l 3,0 3,96 3,39 3,72 3,53 2,47 2,95 3,52 2,86 2,92 2,67 

Tlen 
rozpuszczony 

mg O2/l 6,0 10,31 10,53 9,77 9,79 9,9 10,23 9,23 9,08 9,87 10,95 

Chlorki mg Cl/l 200 29,12 26,37 28,50 27,04 28,31 25,83 24,25 23,31 24,25 20,75 

Siarczany mg SO4/l 150 65,25 59,75 63,96 66,54 61,42 59,83 54,17 72,28 53,94 49,92 

Zawiesina 
ogólna 

mg/l 25
 

16,04 19,79 12,92 16,08 12,08 12,42 16,4 14,88 12,9 20,9 

Azot amonowy mgN-NH4/l 1,0 0,3 0,16 0,16 0,16 0,13 0,12 0,15 0,15 0,11 0,12 

Azot azotynowy mgN-NO2/l 0,02 0,025 0,023 0,027 0,025 0,021 0,019 0,019 0,021 0,02 0,021 

Azot azotanowy mgN-NO3/l 5,0 1,08 0,94 0,86 0,94 0,83 1,04 0,89 0,67 0,81 1,08 

Azot ogólny mg N/l 5,0 2,31 1,84 1,71 2,09 1,82 2,15 1,77 1,59 1,91 2,01 

Fosforany  mgPO4/l 0,2 0,173 0,173 0,117 0,095 0,083 0,055 0,078 0,062 0,055 0,069 

SZKŁO   -   ppk Szkło-Budzyń km 32,5 

BZT5 mgO2/l 3,0 3,94 3,94 4,47 4,68 4,47 3,81 3,78 3,39 3,55 3,45 

Tlen 
rozpuszczony 

mgO2/l 6,0 9,91 10,20 9,69 9,52 9,39 9,55 8,84 9,31 9,33 10,32 

Chlorki mg Cl/l 200 35,12 32,29 39,12 48,42 38,07 39,57 28,47 24,57 23,23 20,89 

Siarczany mg SO4/l 150 634,2 420,71 358,71 208,87 178,3 177,5 197,5 356,3 356,42 295.25 

Zawiesina 
ogólna 

mg/l 25
 

20,04 24,33 18,29 18,04 24,25 14,83 18,1 13,63 16,34 18,38 

Azot amonowy mgN-NH4/l 1,0 0,37 0,36 0,46 0,61 0,45 0,39 0,50 0,26 0,286 0,28 

Azot azotynowy mgN-NO2/l 0,02 0,036 0,037 0,045 0,045 0,038 0,034 0,037 0,039 0,032 0,032 

Azot azotanowy mgN-NO3/l 5,0 0,86 0,83 0,91 0,99 0,96 0,96 0,95 0,73 0,740 0,89 

Azot ogólny mg N/l 5,0 2,18 2,16 2,32 2,97 2,55 2,45 2,45 2,00 2,040 2,25 

Fosforany  mg PO4/l 0,2 0,064 0,086 0,067 0,052 0,05 0,048 0,053 0,05 0,032 0,059 
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telekonferencji specjaliści z WIOŚ w Rzeszowie zaprezentowali podstawy tworzenia i realizacji 
monitoringu wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego w Polsce, na przykładzie 
województwa podkarpackiego. 
 W latach 2008 - 2009 w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, 
badaniami monitoringowymi jakości wód powierzchniowych w strefie przygranicznej, 
dostosowanymi do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej objęto następujące cieki: 
1. Rzeka Lubaczówka (Budomierz, Szczutków, Manasterz). 
2. Rzeka Wiar (Sierakośce, Stanisławczyk, Przemyśl). 
3. Rzeka Wisznia (Gaje, Michałówka). 
4. Rzeka Szkło (Budzyń, Węgry). 
5. Rzeka Strwiąż (Krościenko). 
6. Rzeka Rata (Prusie). 

Na ryc. 7 przedstawiono sieć monitoringu jakości wód granicznych w latach 2008 - 2009.  
 

 
 

Ryc. 7. Sieć monitoringu jakości wód powierzchniowych w strefie przygranicznej woj. podkarpackiego  
z Ukrainą w latach 2008-2009 

(źródło: [4]) 

 
 W latach 2008 - 2009 WIOŚ w Rzeszowie w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych dokonał wstępnej oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych w województwie podkarpackim. 
 Wyniki oceny jednolitych części wód w strefie przygranicznej w latach 2008 - 2009 
zestawiono w tabeli 2. 
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Tab.2. Wstępna ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód oraz ocena stanu chemicznego jednolitych części 
wód w strefie przygranicznej województwa podkarpackiego w latach 2008-2009 (wg. Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego  
i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych – Dz. U. 2009, Nr 122, poz. 1018) (źródło: [4]) 
 

Lp. 
Nazwa jednolitej 

części wód 
Nazwa 
rzeki 

Nazwa przekroju 
pomiarowo-
kontrolnego 

Wstępna ocena 
stanu 

ekologicznego 

Ocena stanu 
chemicznego 

1. 
Wiar od Sopotnia do 

granicy państwa 
Wiar Wiar - Sierakośce Brak oceny DOBRY 

2. Wiar od granicy 
państwa do ujścia 

Wiar 
Wiar - Stanisławczyk 

Wiar-Przemyśl 
DOBRY DOBRY 

3. Wisznia 
Wisznia 

Wisznia - Gaje 
Wisznia - Michałówka 

UMIARKOWANY PONIŻEJ DOBREGO 

4. Szkło Szkło Szkło - Budzyń UMIARKOWANY DOBRY 

5. Lubaczówka od 
granicy państwa do 

ujścia  
z Sołotwą od Papierni 

Lubaczówka 

Lubaczówka - 
Budomierz 

Lubaczówka - 
Szczutków 

UMIARKOWANY DOBRY 

6. Strwiąż do granicy 
państwa 

Strwiąż Strwiąż - Krościenko DOBRY PONIŻEJ DOBREGO 

7. Rata od źródeł do 
granic RP 

Rata Rata - Prusie Brak oceny DOBRY 

  
Przeprowadzenie wstępnej oceny stanu ekologicznego dla niektórych jednolitych części 

wód nie było możliwe z uwagi na brak elementów biologicznych do oceny. 
Na ryc. 9 przedstawiono wstępną ocenę stanu ekologicznego  jednolitych części wód 

powierzchniowych  w strefie przygranicznej z Ukrainą w latach 2008 - 2009. 
Na ryc. 10 przedstawiono ocenę stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych  w strefie przygranicznej z Ukrainą w latach 2008 - 2009. 
 

 
 

Ryc.8. Rzeka Lubaczówka, przekrój pomiarowo – kontrolny WIOŚ w Rzeszowie w m. Budomierz 
(źródło: [9]) 
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Ryc.9. Wstępna ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych  w strefie przygranicznej woj. 
podkarpackiego z Ukrainą, w latach 2008-2009 

(źródło: [4], [7]) 
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Ryc.10. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych  w strefie przygranicznej woj. 
podkarpackiego z Ukrainą, w latach 2008-2009 

(źródło: [4], [7]) 
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4. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO W STREFIE PRZYGRANICZNEJ 
 
4.1. PRZETERMINOWANE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN NA UKRAINIE 
 
 W miejscowości Sianki na Ukrainie przez wiele lat były magazynowane przeterminowane 
środki ochrony roślin. WIOŚ w Rzeszowie wielokrotnie podejmował szereg działań o charakterze 
kontrolno - badawczym i organizacyjnym w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia wody 
rzeki San w jej źródłowym odcinku znajdującym się po stronie ukraińskiej, przez odpady 
pestycydów zmagazynowanych na składowisku w m. Sianki. Utrzymywano ścisły kontakt  
z ówczesnym Państwowym Urzędem Ekologii i Zasobów Naturalnych w Obwodzie Lwowskim, 
wielokrotnie badano rzekę San w jej górnym biegu, ale nie stwierdzano zanieczyszczenia 
pestycydami. Jednak zgromadzone w m. Sianki kontenery z przeterminowanymi środkami 
ochrony roślin stanowiły bardzo poważne, potencjalne zagrożenie dla rzeki San, na której  
w granicach województwa podkarpackiego zlokalizowane są ujęcia wód do celów komunalnych 
dla miast: Przemyśl, Jarosław i wielu małych miejscowości, a także cennych przyrodniczo 
terenów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
 

 
 

Ryc.11. Wieś Sianki, Ukraina - pestycydy w kontenerach, 2006 r., zlikwidowane w 2008 r. 
(źródło: [9]) 

 
Strona ukraińska przystąpiła w 2008 roku do realizacji projektu pn. „Likwidacja 

toksycznych pestycydów na terenie Obwodu Lwowskiego w zlewniach rzek przygranicznych San 
i Bug Zachodni”. Projekt objął również magazyn przeterminowanych środków ochrony roślin  
w miejscowości Sianki. W sierpniu 2008 roku strona ukraińska przekazała informację, że 
pestycydy z m. Sianki zostały umieszczone w pojemnikach transportowych i oczekują na 
przewóz do Niemiec w celu unieszkodliwienia w spalarni. Wywiezienie tych odpadów  
z miejscowości Sianki odbyło się w terminie od 27 listopada do 1 grudnia 2008 roku. Na miejscu 
składowania pestycydów pozostały zanieczyszczone betonowe kontenery po pestycydach  
o masie ok. 190 ton, w których zgromadzone były odpady. Aktualnie nie podejmowane są 
działania dotyczącej sposobu ich likwidacji. 

Partnerzy projektu, a wśród nich również przedstawiciele ukraińskiego Państwowego 
Urzędu Ochrony Środowiska Obwodu Lwowskiego nadzorowali transport pestycydów do granicy 
z Polską.  
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Ryc.12. Wywóz pestycydów z m. Sianki, Ukraina, 2008 r. 
(źródło: [10]) 

 
4.2. TERENY POEKSPLOATACYJNE GÓRNICTWA SIARKOWEGO 
 
4.2.1. JAWORÓW 
                               
 W odległości około 20 km od granicy z Polską znajduje się powstałe w 1964 roku 
Państwowe Górniczo - Chemiczne Przedsiębiorstwo „Siarka” w Jaworowie. W roku 1994 
wydobywanie siarki metodą odkrywkową i przetwarzanie jej w zakładzie wzbogacającym 
zawieszono, a produkcja siarki metodą podziemnego wytopu ograniczona została do minimum. 
Po eksploatacji siarki pozostało wyrobisko o powierzchni około 1200 ha.  
 Eksploatacja złóż siarki doprowadziła do zachwiania stosunków wodnych i powodowała 
zanieczyszczenie granicznej rzeki Szkło, będącej prawym dopływem rzeki San. Powstała  
w związku z tym potrzeba podjęcia i realizacji przedsięwzięć zmierzających do przywrócenia 
środowiska na tym obszarze do stanu właściwego. W 2002 roku strona ukraińska, realizując 
projekt „Przywrócenie równowagi ekologicznej i rekultywacja terenów zdegradowanych przez 
prace górnicze”, który otrzymał pozytywną ocenę Państwowego Zarządu Ekologii i Ochrony 
Środowiska Obwodu Lwowskiego, przystąpiła do prac rekultywacyjnych i zagospodarowania 
omawianego terenu w kierunku rekreacyjno -wypoczynkowym. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie we wrześniu 2001 roku rozpoczęto 
napełnianie wyrobiska, przy wykorzystaniu do tego celu między innymi wód granicznej rzeki 
Szkło. Przyjęto, że projektowany poziom zalewu powinien być osiągnięty na początku 2007 roku.  

Strona Polska zainteresowana była stanem jakości wód tworzonego „Jeziora 
Jaworowskiego” w kontekście jego usytuowania geograficznego, a co za tym idzie wpływu na 
bezpieczeństwo ekologiczne granicznej rzeki Szkło. W dniu 23 sierpnia 2005 roku  
w Nowojaworowsku na Ukrainie odbyło się spotkanie polskich i ukraińskich służb ochrony 
środowiska, połączone z interkalibracją międzylaboratoryjną związaną z badaniami wód 
wypełniających wyrobisko. W spotkaniu i wspólnych badaniach uczestniczyli przedstawiciele 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Urzędu Ekologii  
i Zasobów Naturalnych we Lwowie, Państwowego Górniczo - Chemicznego Przedsiębiorstwa 
„Siarka” w Jaworowie oraz Politechniki Lwowskiej.  

Porównanie i ocena zbieżności uzyskanych wyników dokonana została na kolejnym 
spotkaniu wszystkich uczestników interkalibracji, które odbyło się w Rzeszowie w dniu 19 
października 2005 roku. 
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 Przeprowadzone badania wody wypełniającej wyrobisko po eksploatacji siarki  
w Jaworowie wykazały zanieczyszczenie, które wynika z charakteru podłoża wyrobiska, 
bogatego w związki mineralne. Badania wody rzeki Szkło, które sukcesywnie wypełniały 
wyrobisko pokopalniane wykazały, że nie wnosi ona istotnych zanieczyszczeń do wody 
wyrobiska. 
 O jakości wody wyrobiska decydowały głównie wskaźniki zasolenia, takie jak stężenie 
siarczanów, przewodnictwo wody, zawartość substancji rozpuszczonych i wapnia, a na 
głębokości 30,0m pod poziomem zwierciadła wody (p.p.z.w.) również stężenie siarkowodoru. 
Zawartość związków siarki (siarczany) występowała na poziomie V klasy (wody złej jakości) już 
na głębokości 1,0 m p.p.z.w – 678 mg/l i wzrastała do wartości 1300 mg/l na głębokości 50,0 m 
p.p.z.w. Ze wzrostem głębokości zbiornika obserwowano wzrost zawartość substancji 
rozpuszczonych, wapnia jak również przewodnictwa i twardości wody. 
 Siarkowodór pojawił się w wodzie wyrobiska na głębokości 30,0 m p.p.z.w. i jego 
zawartość w wodzie utrzymywała się na zbliżonym poziomie od 19,6 mg/l do 26,4 mg/l. 
 Wypełnianie wyrobiska pokopalnianego wodą zakończono 18 grudnia 2006 roku i od tego 
momentu woda ze Zbiornika Jaworowskiego wypływa do rzeki Szkło wybudowanym do tego celu 
kanałem. 
 

 
 

Ryc.13 Zbiornik Jaworowski, Ukraina, 2005 r. 
(źródło: [9]) 
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Ryc.14. Rejon byłej kopalni w Jaworowie, Ukraina - teren po rekultywacji, 2005 r. 
(źródło: [9]) 

 
4.2.2. BASZNIA 
 
 Likwidowana Kopalnia Siarki „Basznia” w Baszni Górnej jest zlokalizowana po stronie 
polskiej w pasie przygranicznym z Ukrainą, po drugiej stronie granicy od nieczynnej i nie 
zlikwidowanej otworowej kopalni siarki Niemirów, stanowiąc jej przedłużenie. Siarka w tej kopalni 
wydobywana była analogicznie jak po stronie ukraińskiej metodą podziemnego wytopu 
(otworową) od 1977 do 1993 roku na powierzchni 15 ha. Po zlikwidowaniu kopalni w 1990 roku 
jej majątek łącznie z terenem przejęła Spółka Skarbu Państwa „Sulphur” w Warszawie. Po 
zakończeniu wydobycia siarki obiekty zaplecza technicznego i urządzenia usytuowane na polu 
górniczym zostały bez nadzoru. Nie przeprowadzono fizycznej likwidacji zarówno otworów 
technologicznych jak i usunięcia pozostałości siarki z terenu składowiska zlokalizowanego przy 
obiektach Kopalni. W 1993 roku zinwentaryzowano 110 otworów technologicznych (41 
eksploatacyjnych, 51 piezometrów trzeciorzędowych i 18 piezometrów czwartorzędowych).  
 Kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska w latach 1999 - 2001 
wykazały występowanie wycieków wód złożonych z otworów eksploatacyjnych,  wypłukiwanie 
przez opady atmosferyczne zanieczyszczeń ze składowiska siarki i pola górniczego. W 2000 
roku przeprowadzony został przez Inspektorat monitoring lokalny w rejonie Kopalni, który objął 
pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, badanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
gleb. Nie stwierdzono zanieczyszczenia powietrza w rejonie kopalni. Nie stwierdzono 
degradującego wpływu związków siarki na życie biologiczne w wodzie rzeki Smolinki. Badania 
gleb wykazały zanieczyszczenie siarką siarczanową. 
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Ryc.15. Wieś Basznia, Polska - teren byłego składowiska siarki, 2000 r. 
(źródło: [9]) 

 
 W 2001 roku opracowany został przez „Sulphur” Sp z o.o. w likwidacji Program 
rekultywacji terenów pogórniczych i likwidacji infrastruktury przemysłowej byłej Kopalni Siarki 
„Basznia” z terminem zakończenia czynności likwidacyjnych w 2004 roku. Z powodu braku 
środków finansowych wstrzymane zostały roboty likwidacyjne i rekultywacyjne na terenie byłej 
kopalni.  
 W 2005 roku w rejonie kopalni dokonano kontrolnego poboru próbek wody 
powierzchniowej i podziemnej, próbek gleby oraz wykonano pomiary stężenia siarkowodoru  
i dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym. Badania wykazały zanieczyszczenie wody rowu, 
biegnącego wzdłuż zabudowy przemysłowej przez wody opadowe i roztopowe z byłego 
składowiska siarki i pola górniczego (znaczne zakwaszenie wody). Wody rzeki Smolika zawierały 
podwyższoną zawartość siarczków. Gleby w rejonie składowiska wykazały silne zasolenie  
i zakwaszenie, natomiast w powietrzu stwierdzono podwyższone stężenia siarkowodoru  
i dwutlenku siarki. 
 W 2007 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu 
dokonało zakupu od „Suphur” sp. z o.o. (w likwidacji) prawa wieczystego użytkowania 
zabudowanych nieruchomości, składających się z działek położonych w miejscowościach: 
Polesie, Sieniawka i Basznia Górna.  W opracowanym przez Kopalnię Siarki „Machów” 
„Zbiorczym zestawieniu kosztów Kopalni Siarki „Machów” na lata 1994 - 2013” uwzględniono 
również prace związane z likwidacją otworów eksploatacyjnych i rekultywacją biologiczną na 
terenie byłej Kopalni Siarki „Basznia”. 
 
5. MONITORING JAKOŚĆI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W STREFIE 
PRZYGRANICZNEJ Z UKRAINĄ  
 
 Na terenie województwa podkarpackiego w obszarze przygranicznym z Ukrainą położone 
są strefy: miasto Przemyśl, jarosławsko-lubaczowska i przemysko-bieszczadzka.  
  W roku 2009 jakość powietrza atmosferycznego na tym obszarze monitorowana była 
przez WIOŚ w Rzeszowie i WSSE w Rzeszowie w zakresie: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 
pyłu zawieszonego PM10, metali (arsenu, kadmu, niklu, ołowiu) i benzo(a)pirenu w pyle PM10 
oraz benzenu. 
 Monitoring zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu 
prowadzony był na pięciu stacjach pomiarowych w: Przemyślu, Jarosławiu, Horyńcu, Lesku  
i Ustrzykach Dolnych. Na stacji w Przemyślu prowadzone były pomiary automatyczne  
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z godzinnym czasem uśredniania stężeń, w pozostałych punktach wykonywane były dobowe 
pomiary manualne. 
 Wyniki pomiarów wykonanych w 2009 roku w strefie przygranicznej z Ukrainą, podobnie 
jak na pozostałym obszarze województwa podkarpackiego, nie wykazały przekroczenia 
standardów imisyjnych, określonych dla SO2 i NO2. Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki 
kształtowały się w przedziale 2,8-9,6 μg/m3. Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu na 
stacjach, wyznaczonych do pomiarów NO2 w kryterium ochrony zdrowia w pasie przygranicznym, 
mieściły się w przedziale 13,4-24,1 μg/m3 i stanowiły 33,5-60,2% dopuszczalnej normy 
średniorocznej.  
 Nie odnotowano przekroczeń, ustalonych dla SO2 i NO2 norm 1-godzinych, do których 
porównywano wyniki uzyskane na stacji automatycznej w Przemyślu. Nie stwierdzono również 
przekroczeń normy średniodobowej SO2 na żadnym stanowisku pomiarowym. 
 Na ryc.16 przedstawiono stężenia średnioroczne SO2 i NO2 na stanowiskach 
pomiarowych w strefie przygranicznej z Ukrainą. 
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Ryc.16. Stężenia średnioroczne SO2 i NO2 na stacjach pomiarowych w strefie przygranicznej woj. podkarpackiego z 
Ukrainą, w 2009 r. 

(źródło: [1]) 

 
 Pomiary stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego benzenem w strefie 
przygranicznej z Ukrainą prowadzone były przez WIOŚ w Rzeszowie w 2009 roku w Przemyślu. 
Badania wykonywano metodą pasywną i objęły one dwanaście dwutygodniowych serii 
pomiarowych równo rozłożonych w ciągu roku. Stężenie średnioroczne benzenu w Przemyślu 
wyniosło 4,3 μg/m3 (86% normy). Było to najwyższe średnioroczne stężenie benzenu 
zanotowane w roku 2009 w województwie podkarpackim. 

Na ryc. 17 przedstawiono stężenia średnioroczne benzenu w 2009 roku w województwie 
podkarpackim.  
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Ryc.17. Stężenia średnioroczne benzenu w woj. podkarpackim, w 2009 r. 
(źródło: [1]) 

 
 W 2009 roku badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren 
poniżej 10 μm w strefie przygranicznej z Ukrainą prowadzone były na 4 stanowiskach 
pomiarowych zlokalizowanych w Przemyślu i Jarosławiu. Pomiary wykonywane były  
z wykorzystaniem metodyki grawimetrycznej.  
 Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 stwarza w województwie podkarpackim duże 
problemy. Strefy miasto Przemyśl i jarosławsko - lubaczowska, położone w obszarze 
przygranicznym z Ukrainą, zaliczone zostały do klasy C z uwagi na przekroczenia standardów 
imisyjnych PM10. 
 W strefie miasto Przemyśl wyniki pomiarów wykonanych w 2009 roku wykazały 
przekroczenia standardów imisyjnych PM10 w obu punktach pomiarowych. Stężenia 
średnioroczne pyłu PM10 w punktach pomiarowych wyniosły: Plac Dominikański - 42,2 μg/m3 
(105,5% normy), Mickiewicza - 44,8 μg/m3 (112% normy). Na stacji przy Placu Dominikańskim 
stwierdzono 93 przekroczenia normy 24-godzinnej, a na stanowisku pomiarowym przy ul. 
Mickiewicza odnotowano 87 przypadków występowania stężenia średniodobowego PM10 
powyżej wartości 50 μg/m3. 

W strefie jarosławsko-lubaczowskiej w 2009 roku monitorowanie zanieczyszczenia 
powietrza pyłem PM10 prowadzone było w Jarosławiu na dwóch stanowiskach pomiarowych 
zlokalizowanych przy ul. 3 Maja i ul. Jana Pawła II. Na stacji zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 
stężenie średnioroczne pyłu PM10 kształtowało się na poziomie dopuszczalnej normy (40,2 
μg/m3). Na stacji przy ul. 3 Maja stężenie średnioroczne PM10 wyniosło 29,8 μg/m3. Na 
stanowisku pomiarowym przy ul. Jana Pawła II odnotowano większą od dozwolonej liczbę dni ze 
stężeniami pyłu PM10 wyższymi od 50 μg/m3 (69 razy). Przy ul. 3 Maja liczba dni z 
przekroczonym dopuszczalnym stężeniem dobowym PM10 wyniosła 31.  

Na ryc. 18 przedstawiono stężenia średnioroczne pyłu PM10 z lat 2003 - 2009  
w Przemyślu i Jarosławiu. Natomiast na ryc.19 dla tego samego okresu pokazano liczby 
przekroczeń dobowych stężeń pyłu PM10 w punktach pomiarowych. 
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Ryc.18. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w  strefie przygranicznej woj. podkarpackiego z Ukrainą, 

w latach 2003-2009 
(źródło: [1]) 
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Ryc.19. Przekroczenia dobowe pyłu  PM10 w strefie przygranicznej woj. podkarpackiego z Ukrainą,  

w latach 2003-2009 
(źródło: [1]) 

  
Przekroczenia 24-godzinne pyłu PM10 notowane są głównie w sezonie grzewczym.  

W Przemyślu w 2009 roku w okresie styczeń - kwiecień i październik - grudzień na stacji przy 
Placu Dominikańskim odnotowano 89 przekroczeń średniodobowych PM10. W okresie maj -
wrzesień stwierdzono 4 średniodobowe stężenia pyłu PM10, przekraczające wartość 50 μg/m3. 
Na stacji zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w okresie styczeń - kwiecień i październik - grudzień 
2009 roku stwierdzono 79 przekroczeń normy dobowej PM10, natomiast w okresie maj - 
wrzesień miało miejsce 8 przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego. W Jarosławiu 
najwięcej przekroczeń miało miejsce w okresie styczeń - kwiecień.  

Występowanie bardzo wysokich stężeń dobowych pyłu PM10 w sezonie grzewczym 
wskazuje na sektor komunalno - bytowy jako główne źródło zanieczyszczenia powietrza pyłem 
na analizowanych obszarach.  



 70 

Na ryc. 20 przedstawiono liczby przekroczeń dobowych pyłu PM10 w 2009 roku  
w Przemyślu i Jarosławiu w rozbiciu na miesiące. 

 

0

5

10

15

20

25

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
miesiąc

lic
z
b
a
 p

rz
e
k
ro

c
z
e
ń
 d

o
b
o
w

y
c
h
 P

M
1

0

Pl. Dominikański Mickiewicza Jana Pawła II 3 Maja

 
Ryc.20. Przekroczenia dobowe PM10 w strefie przygranicznej woj. podkarpackiego z Ukrainą 

 w 2009 r. w rozbiciu na miesiące 
(źródło: [1]) 

 
 Na stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem bardzo istotnie wpływają warunki 
meteorologiczne. Szczególnie istotne jest to w sezonie chłodnym, kiedy znacząco wzrasta emisja 
zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze. Analiza wpływu warunków 
meteorologicznych na wysokość notowanych stężeń pyłu PM10 w strefie przygranicznej  
z Ukrainą prowadzona była w 2009 roku w Przemyślu.  
 Przeprowadzone obserwacje wykazały wzrost stężeń pyłu PM10 w zależności od 
temperatury powietrza. W sezonie grzewczym, przy dużych spadkach temperatur notowane były 
znaczne wzrosty dobowych stężeń pyłu.  

Na ryc. 21 przedstawiono zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10  
i dobowej temperatury powietrza na stacji przy Pl. Dominikański w Przemyślu. 
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Ryc.21. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza na stacji przy Pl. 
Dominikańskim w Przemyślu, w 2009 r. 

(źródło: [1]) 

 
 Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń bardzo istotnie wpływa również prędkość 
wiatru. Ma to duże znaczenie zwłaszcza na takich obszarach jak miasto Przemyśl, które 
położone jest w obniżeniu terenu i przy małych prędkościach wiatru teren ten jest słabo 
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przewietrzany. Następuje wtedy zwiększona koncentracja zanieczyszczeń pyłowych w mieście. 
W 2009 roku spośród 93 przekroczeń dobowych wartości 50 μg/m3 zarejestrowanych przy  
Pl. Dominikańskim, 29 przypadków miało miejsce przy bardzo niekorzystnych prędkościach 
wiatru (poniżej 1 m/s). Trzydzieści dziewięć przekroczeń średniodobowego poziomu 
dopuszczalnego wystąpiło przy prędkościach wiatru w przedziale 1-1,5 m/s, które przy położeniu 
miasta w dolinie również nie zapewniają dostatecznego przewietrzania Przemyśla. Na stacji 
zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza na 86 przekroczeń zanotowanych w 2009 roku aż 66 
wystąpiło przy bardzo niekorzystnych warunkach przewietrzania terenu (wiatr o prędkości poniżej 
1 m/s).  

Na ryc. 22 przedstawiono liczbę przypadków przekroczeń normy dobowej pyłu PM10  
w Przemyślu w poszczególnych podziałach prędkości wiatru.  
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Ryc.22. Przekroczenia dobowe pyłu PM10 w poszczególnych zakresach prędkości wiatru w Przemyślu, w 2009 r. 
(źródło: [1]) 

 
 W 2009 roku przekazana została do WIOŚ analiza zanieczyszczenia powietrza pyłem 
drobnym (PM10 i PM2.5), wykonana przez  Biuro Studiów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp.  
z o.o. na zlecenie GIOŚ.  
 Praca miała na celu oszacowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem 
drobnym w Polsce dla roku bazowego 2005 oraz wykonanie prognozy jakości powietrza na lata 
2010, 2015 i 2020. Wyniki badań i prognoz zestawione zostały w „Opracowaniu prognozy 
zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Polsce na lata 2010, 2015, 2020 wraz z analizą 
uwarunkowań i oceną kosztów osiągnięcia standardów dla pyłu określonych projektowaną 
dyrektywą w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i czystszego powietrza dla Europy”. 
 W pierwszym etapie analizy oszacowano wielkość napływu zanieczyszczeń pyłowych na 
obszar Polski spoza jej granic. Wyliczenia przeprowadzono dla roku 2005. Pozwoliło to na 
określenie jak duży udział w stężeniach zanieczyszczeń pyłowych notowanych na obszarze 
Polski ma transgraniczne przemieszczanie tego zanieczyszczenia. 
 Na obszarze województwa podkarpackiego w zakresie pyłu PM10 dla stężeń 
średniorocznych udział zanieczyszczenia pochodzącego z napływu oceniono na 2,4-5,8 μg/m3. 
Dla pojedynczych stężeń średniodobowych PM10 napływ może stanowić od 4,7-12,6 μg/m3. 
Ponieważ wielkość napływu określona została dla roku 2005 dla każdego roku badawczego 
podane wartości stężeń mogą ulegać wahaniom. 

Największy napływ zanieczyszczeń pyłowych stwierdzony został w północno - wschodniej 
części regionu. W obszarze tym znajdują się stanowiska pyłu PM10  zlokalizowane w Przemyślu  
i Jarosławiu. 
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Biorąc pod uwagę wpływ napływu zanieczyszczeń pyłowych na wysokość stężeń PM10  
w strefach, dla których obowiązuje przeprowadzenie działań naprawczych z uwagi na 
przekroczone standardy imisyjne, należałoby wziąć pod uwagę, że przewidziane do realizacji 
działania mogą być niewystarczające dla osiągnięcia zgodnego z normami stanu powietrza. 

Na ryc. 23 przedstawiono udział pyłu PM10 pochodzącego z rocznego napływu  
w stężeniach tego zanieczyszczenia na obszarze województwa podkarpackiego dla roku 2005.  
 

 
 

Ryc.23. Udział PM10 pochodzącego z napływu w stężeniach średniorocznych PM10 w woj. podkarpackim  
w 2005 r. (źródło: [2]) 

 
 W 2009 roku WIOŚ w Rzeszowie prowadził badania zawartości arsenu, kadmu, niklu, 
ołowiu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 w strefie przygranicznej z Ukrainą na 2 stanowiskach 
pomiarowych, zlokalizowanych w Przemyślu i Jarosławiu. 

Stężenia metali w strefie przygranicznej, podobnie jak na pozostałym obszarze 
województwa podkarpackiego, utrzymywały się na niskim poziomie. Najwyższe średnioroczne 
stężenie As w województwie wynoszące 1,8 ng/m3 (30% poziomu docelowego - 6 ng/m3) 
odnotowano w Mielcu. Średnioroczne stężenia kadmu w punktach pomiarowych kształtowały się 
na poziomie 0,7-1,8 ng/m3 (14-36% poziomu docelowego - 5 ng/m3). Średnioroczne stężenia 
niklu w punktach pomiarowych mieściły się w przedziale 0,97-1,8 ng/m3 (4,8-9% poziomu 
docelowego - 20 ng/m3). Stężenia średnioroczne ołowiu na obszarze województwa nie 
przekroczyły 0,08 μg/m3 (16% poziomu dopuszczalnego - 0,5 mg/m3).  

Na ryc. 24 przedstawiono wysokość stężeń średniorocznych metali na stanowiskach 
pomiarowych w województwie podkarpackim w 2009 roku.  

 Stacja 

1 Tarnobrzeg-1goMaja 

2 Nisko-Sopocka 

3 Jarosław-3Maja 

4 Jarosław-JanaPawłaII 

5 Przemyśl-Mickiewicza 

6 Przemyśl-Pl.Dominikaoski 

7 Sanok-Jezierskiego 

8 Krosno-Kisielewskiego 

9 Krosno-Kletówki 

10 Jasło-Sikorskiego 

11 Jasło-Floriaoska 

12 Dębica-Parkowa 

13 Mielec - Zarząd Strefy 

14 Rzeszów-Pilsudskiego 

15 Rzeszów-Szopena 

16 Rzeszów-Wierzbowa 

 



 73 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ryc. 24. Stężenia średnioroczne metali w woj. podkarpackim, w 2009 r. 
(źródło: [1]) 

 
 Wykonane w 2009 roku w ramach monitoringu powietrza badania stężeń benzo(a)pirenu 
w pyle PM10 wykazały przekroczenia wartości docelowej (1 ng/m3) we wszystkich punktach 
pomiarowych zlokalizowanych w województwie podkarpackim. W strefie przygranicznej z Ukrainą 
pomiary prowadzone były w Przemyślu i Jarosławiu. Najwyższe średnioroczne stężenie 
benzo(a)pirenu wynoszące 8,5 ng/m3 (850% poziomu odniesienia) odnotowano w Przemyślu, na 
stanowisku pomiarowym przy Placu Dominikańskim. W pozostałych punktach pomiarowych  
w regionie średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu zawierały się w przedziale 3,9-5,1 ng/m3.  

Na ryc. 25 przedstawiono wysokość stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na 
stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim w 2009 roku. 
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Ryc.25. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w woj. podkarpackim, w 2009 r. 
(źródło: [1]) 
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 Bardzo wysokie stężenia benzo(a)pirenu zanotowane zostały w sezonie grzewczym. 
Najwyższe stężenia tygodniowe w 2009 roku wystąpiły w miesiącach styczeń i luty. W Przemyślu 
najwyższe stężenie tygodniowe zanotowane w styczniu wyniosło 41 ng/m3. Kilkukrotny wzrost 
stężeń benzo(a)pirenu w sezonie grzewczym wskazuje na sektor komunalno - bytowy jako 
główne źródło emisji tego zanieczyszczenia do powietrza.  
 Na ryc. 26 przedstawiono przebieg stężeń benzo(a)pirenu i pyłu PM10 w 2009 roku  
w Przemyślu. 
 

Przemyśl-Plac Dominikański

0

20

40

60

80

100

120

140

5
-0

1

1
9
-0

1

2
-0

2

1
6
-0

2

2
-0

3

1
6
-0

3

3
0
-0

3

1
3
-0

4

2
7
-0

4

1
1
-0

5

2
5
-0

5

8
-0

6

2
2
-0

6

6
-0

7

2
0
-0

7

3
-0

8

1
7
-0

8

3
1
-0

8

1
4
-0

9

2
8
-0

9

1
2
-1

0

2
6
-1

0

9
-1

1

2
3
-1

1

7
-1

2

2
1
-1

2

p
y
ł 
P

M
1
0
 [

 
g
/m

3
 ]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

B
a
P

 [
 n

g
/m

3
 ]

PM10 BaP

 
 

Ryc.26. Przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu w Przemyślu, w 2009 r. 
(źródło: [1]) 

 
6. ZAGROŻENIA DLA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W STREFIE 
 PRZYGRANICZNEJ 
 
6.1. TERENY POEKSPLOATACYJNE GÓRNICTWA SIARKOWEGO W NIEMIROWIE  
 
 W odległości ok.0,5 km od granicy Polski na terenie Ukrainy znajduje się górnicze pole 
siarkowe „Niemirów”. Jest ono nieczynne od lat 80-tych. Wydobycie siarki prowadzono na nim 
metodą podziemnego wytopu (otworową). Po zakończeniu eksploatacji pozostało około 3000 
otworów obserwacyjnych i wydobywczych o głębokości 160 - 200 m. Na polu górniczym 
przeprowadzona została rekultywacja techniczna, polegająca na demontażu instalacji służących 
do eksploatacji siarki (usunięto skorodowane instalacje przesyłowe i zbiorniki na ciekłą siarkę). 
Występowało jednak lokalnie zjawisko osuwania się i zapadania gruntu i tworzyły się na terenie 
kopalni różnej wielkości jeziorka. Po intensywnych opadach deszczu zanieczyszczone związkami 
siarki wody opadowe stwarzały potencjalne zagrożenie dla wód wypływającej z Ukrainy rzeki 
Lubaczówka. 
 W lipcu 2004 roku miał miejsce pożar siarki, zgromadzonej na powierzchni ziemi, na 
terenie Kopalni Siarki w Niemirowie. Z uwagi na wydobywający się gęsty, uciążliwy dym 
unoszący się znad pól górniczych w kierunku przygranicznej miejscowości z Ukrainą - Huty 
Kryształowej (powiat lubaczowski), ewakuowano z zagrożonego terenu 51 osób. 
  Ukraińskie służby sanitarne poinformowały stronę polską, że na podstawie 
przeprowadzonych w miejscu zdarzenia badań powietrza stwierdzono przekroczenia 
obowiązujących norm dwutlenku siarki i siarkowodoru.  
 WIOŚ w Rzeszowie podjął działania zmierzające do ustalenia stopnia zanieczyszczenia 
środowiska na terenach przygranicznych. Przeprowadzone badania monitoringowe powietrza, 
gleby i wód powierzchniowych (rzeki Smolinki) nie wykazały istotnego zanieczyszczenia 
środowiska po stronie polskiej. Analiza zebranych wyników badań przeprowadzonych  
w laboratorium Inspektoratu nie wykazała pogorszenia stanu środowiska, ani też zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi po wygaszeniu pożaru. Cykl badawczy został zakończony w grudniu 2005 
roku.  
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6.2. KATASTROFA KOLEJOWA W MIEJSCOWOŚCI OŻYDÓW NA UKRAINIE 
 

W dniu 16 lipca 2007 roku w miejscowości Ożydów (w rejonie buskim obwodu 
lwowskiego) wykoleił się jadący z Kazachstanu do Polski pociąg z płynnym fosforem.  

 

 
 

Ryc. 27. Awaria i pożar pociągu z fosforem na Ukrainie, 2007 r. 
(źródło: [5]) 

 
Awaria objęła 15 cystern, z których pięć uległo zapaleniu. Zdarzenie to miało miejsce 120 

km na wschód od granicy z Polską w zlewni rzeki Bug Zachodni i miało charakter poważnej 
awarii w rozumieniu polskich przepisów ochrony środowiska. W wyniku spalenia fosforu uwolniła 
się chmura niebezpiecznych oparów substancji chemicznych. Strefa skażenia na terenie Ukrainy 
wyniosła około 90 km2 i objęła 14 wiosek, łącznie 11 tysięcy ludzi. Z pięciu wiosek leżących w 
pobliżu miejsca bezpośredniego zagrożenia wypadku ewakuowano 800 osób. Fosfor biały 
(zwykły) jest jedną z czterech głównych odmian fosforu obok fosforu czerwonego, fioletowego  
i czarnego mając największe znaczenie praktyczne. Jest białą (żółknącą na powietrzu), 
prześwitującą, krystaliczno-woskową substancją, odznaczającą się dużą reaktywnością. Jest to 
substancja łatwo palna, ulegająca samozapłonowi w powietrzu, a w wyniku spalania fosforu 
wyzwalają się niebezpieczne gazy, pary i dymy. Uwalniające się pary w zetknięciu z powietrzem 
bardzo silnie drażnią płuca. Powodują poważne uszkodzeni w organizmie człowieka.  

W pierwszym okresie ewentualnego bezpośredniego zagrożenia obszarów 
przygranicznych Polski, laboratoria WIOŚ w Rzeszowie i w Lublinie prowadziły monitoring jakości 
powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych. 

Przewidywanym skutkiem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego  
z awarią, w większych odległościach (powyżej 50 km) mogło być znaczne podwyższenie wartości 
pyłu PM10 oraz zawartości fosforu w postaci zawieszonego pyłu fosforanów oraz aerozolu kwasu 
fosforowego. 
 W analizowanych okresach 13 - 17 lipca 2007 roku oraz 20 - 24 lipca 2007 roku wartości 
pyłu zawieszonego PM10 w Rzeszowie i Przemyślu zawierały się w granicach 14 - 51 μg/m3, 
przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3. Nie odnotowano podwyższonego stężenia pyłu PM10  
w powietrzu atmosferycznym w odniesieniu do wyników z lat ubiegłych. 
 Oszacowany na podstawie danych o tle geochemicznym spodziewany poziom fosforu  
w powietrzu atmosferycznym wynosić powinien ok. 0,005 μgP/m3. Badania przeprowadzone  
w Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie wykazały, że poziom fosforu w analizowanym okresie we 
wszystkich próbkach był poniżej granicy oznaczalności zastosowanej metodyki badawczej 
wynoszącej 0,007 μgP/m3 . 
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 Kierunek i prędkość przemieszczania się zanieczyszczeń uzależnione były od panujących 
w tym okresie warunków meteorologicznych. Stały monitoring warunków meteo był prowadzony 
na stacjach pogodowych w Rzeszowie, Przemyślu, Horyńcu Zdroju i Lublinie w zakresie: 
kierunek wiatru, prędkość wiatru, temperatura, ciśnienie i opady atmosferyczne. Wiejące 
bezpośrednio po katastrofie wiatry z kierunku południowo-zachodniego, spowodowały odsuwanie 
się od granic Polski chmury substancji chemicznych w głąb Ukrainy, nie zagrażając 
miejscowościom przygranicznych terenów Polski.  
 Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i analiz powietrza oraz wody w rzece 
Bug na zawartość fosforanów i fosforu ogólnego stwierdzono, że mierzone stężenia substancji 
zanieczyszczających nie odbiegają od wartości stężeń zanotowanych w latach ubiegłych.  

Strona ukraińska pismem z dnia 14 sierpnia 2007 roku zwróciła się z prośbą o wykonanie 
przez WIOŚ w Rzeszowie badań monitoringowych w terenie skażonym w wyniku wypadku 
kolejowego. W oparciu o opracowany w WIOŚ „Plan badań monitoringowych jakości środowiska 
w rejonie awarii…” w dniu 21 sierpnia 2007 roku pracownicy WIOŚ udali się w rejon miejscowości 
Ożydów na Ukrainie. Przeprowadzono wizję terenu, ustalono punkty pomiarowe oraz dokonano 
poboru próbek gleby, wody oraz odcieku do badań laboratoryjnych. 

Pobór próbek miał również na celu doskonalenie metod badawczych strony polskiej  
i ukraińskiej oraz posłużył do przeprowadzenia badań porównawczych.  

Pomimo, że nie stwierdzono zanieczyszczenia fosforem wód powierzchniowych w rejonie 
awarii w Ożydowie, przekroczone zostały w próbkach odcieków dopuszczalne wartości 
wskaźników chemicznych. Znacznie podwyższoną zawartość fosforu wskazały próbki pobranych 
gleb. Nie był to jednak poziom i rodzaj zanieczyszczenia, który byłby bezpośrednio groźny dla 
życia czy zdrowia ludności. Nie wymagał również specjalnej rekultywacji.  

Pożar płynnego fosforu na Ukrainie nie miał wpływu na jakość powietrza atmosferycznego 
na terenach przygranicznych w Polsce. Wyniki badań monitoringowych wskazały, że w zakresie 
pyłu zawieszonego PM10 nie zanotowano podwyższonych stężeń związanych z pożarem 
fosforu. Badania fosforu ogólnego i fosforanów w powietrzu również nie potwierdziły wpływu 
pożaru na jakość powietrza na terenach przygranicznych Polski. 

Zasady przewożenia koleją towarów niebezpiecznych przez terytorium Polski zostały 
określone w ustawie z dnia 31 marca 2004 roku o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. 
Ustawa wdraża przepisy Unii Europejskiej oraz regulamin międzynarodowego przewozu kolejami 
towarów niebezpiecznych (RID). Regulamin RID określa, między innymi obowiązki uczestników 
przewozu koleją towarów niebezpiecznych m.in. nakazujące zapobieżenie zagrożeniom dla osób, 
mienia i środowiska, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, niezwłoczne 
powiadomienie zarządcy infrastruktury kolejowej. Zgodnie z ustawą, czynności nadzoru i kontroli 
bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych sprawuje Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego.  Z informacji uzyskanej od Straży Granicznej w Medyce wynikało, że transport 
fosforu z Ukrainy odbywa się przez przejście kolejowe w Medyce do Krakowa. Trasy przewozu 
towarów niebezpiecznych od przejścia granicznego w Medyce prowadzą do Krakowa (ok. 80 %)  
i Skarżyska Kamiennej (ok. 20%). 
 Zakłady Linii Kolejowych nie śledzą przewozu fosforu, gdyż w wytycznych PKP wykaz 
materiałów szczególnie niebezpiecznych (MSN) nie obejmuje fosforu.  
 
7. WSPÓŁDZIAŁANIE SŁUŻB W ZAKRESIE TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA 

ODPADÓW  
 
7.1. WZMOCNIENIE KONTROLI TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW - 

POWOŁANIE GRUPY G-5 
 

 Po wejściu Polski do strefy Schengen i pojawieniu się problemu nielegalnego 
transgranicznego przemieszczania odpadów, zaistniała konieczność wzmocnienia kontroli 
odpadów na granicy z Unią Europejską. W tym celu z inicjatywy Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska powołana został grupa G-5. W skład tej grupy weszli przedstawiciele wszystkich 
służb zaangażowanych w kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów: Służby Celnej, 
Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.  
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 Województwo podkarpackie, jako region posiadający zewnętrzną granicę Unii 
Europejskiej wymaga szczególnego monitorowania zagrożeń trangranicznych, w tym również 
przemieszczania odpadów. Z tego względu, w nawiązaniu do inicjatywy GIOŚ, Wojewoda 
Podkarpacki Zarządzeniem nr 33/10 z dnia 24 lutego 2010 roku powołał przy Wojewódzkim 
Zespole Zarządzania Kryzysowego Grupę ekspercką ds. monitorowania przemieszczania 
odpadów. W skład Grupy weszli przedstawiciele: Oddziału Terenowego Urzędu Transportu 
Kolejowego w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 
Drogowego, Izby Celnej w Przemyślu, Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
w Nowym Sączu, Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Przemyślu. Skład 
grupy rozszerzono o przedstawiciela Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
ponieważ WSSE posiada możliwość wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych. Na 
szefa grupy Wojewoda Podkarpacki powołał Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, który we współdziałaniu z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego koordynował będzie działalność Grupy.  
 
7.2. PRZEWÓZ ODPADÓW  
 
 Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 3 graniczne przejścia drogowe  
z Ukrainą (Korczowa, Medyka, Krościenko) i 3 kolejowe (Przemyśl, Werchrata, Krościenko). 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 
roku w sprawie wykazów przejść granicznych, którymi realizowane jest przemieszczanie 
odpadów, przewóz odpadów na granicy z Ukrainą realizowany może być tylko przez drogowe 
przejście graniczne w Korczowej i kolejowe przejście graniczne w Przemyślu. 
 W oparciu o Porozumienie pomiędzy Ministrem Finansów, Głównym Inspektorem 
Ochrony Środowiska oraz Komendantem Głównym Straży Granicznej z dnia 7 lutego 2007 roku 
w sprawie współdziałania w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów podpisane 
zostały porozumienia pomiędzy: 
1.  Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektorem Izby Celnej  

w Przemyślu oraz Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie w dniu 3 września 2007 roku w sprawie zasad współdziałania w zakresie 
kontroli międzynarodowego obrotu odpadami, substancjami zubożającymi warstwę ozonową, 
transportu towarów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów Umowy Europejskiej  
o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz poważnych 
awarii przemysłowych o skutkach transgranicznych. 

2. Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu 
oraz Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 7 
września 2007 roku w sprawie zasad współdziałania w zakresie kontroli międzynarodowego 
obrotu odpadami, substancjami zubożającymi warstwę ozonową, transportu towarów 
niebezpiecznych w rozumieniu przepisów Umowy Europejskiej o międzynarodowym 
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz poważnych awarii 
przemysłowych o skutkach transgranicznych. 

 W ramach współdziałania Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po 
otrzymaniu od Straży Granicznej lub Służb Celnych wniosku o udzielenie merytorycznej pomocy 
w ocenie transportu odpadów, deleguje inspektorów na miejsce zgłoszenia w celu dokonania 
oceny towarów mogących stanowić odpady oraz określenia rodzaju dokumentów wymaganych 
przy konkretnych transportach w ruchu międzynarodowym. Ocena odbywa się w oparciu  
o analizę przedstawionych dokumentów i oględziny towaru. Ponadto każdorazowo w czasie 
kontroli sporządzana jest dokumentacja fotograficzna. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w odpowiedzi na wnioski 
Straży Granicznej i Urzędów Celnych w sprawie oceny towarów mogących stanowić odpady oraz 
określenia rodzaju dokumentów wymaganych przy międzynarodowym obrocie odpadami wydał  
w 2008 roku 60 opinii dla Straży Granicznej, w których zawarto ocenę 61 transportów oraz 57 
opinii dla Służb Celnych, w których zawarto ocenę 59 transportów (w tym 4 oceny na terenie 
kolejowego przejścia w Przemyślu). Natomiast w 2009 roku - 13 opinii dla Straży Granicznej,  

http://www.gios.gov.pl/dokumenty/RozpMS_DzU123poz800.pdf
http://www.gios.gov.pl/dokumenty/RozpMS_DzU123poz800.pdf
http://www.gios.gov.pl/dokumenty/RozpMS_DzU123poz800.pdf
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w których zawarto ocenę 13 transportów oraz 71 opinii dla Służb Celnych, w których zawarto 
ocenę 69 transportów. 

 

 
 

Ryc.28. Kontrola transportu odpadów na granicy woj. podkarpackiego z Ukrainą, współdziałanie  
Służby Celnej i Inspekcji Ochrony Środowiska, m. Postołów, 2006 r. 

(źródło: [9]) 

 
W latach 2007 - 2009 zostały przeprowadzone wspólne kontrole z przedstawicielami 

krajowych służb zaangażowanych w działania związane z transgranicznym przemieszczaniem 
odpadów w ramach projektu IMPEL TFS. 
 W 2009 roku zmniejszyła się w stosunku do lat wcześniejszych ilość wniosków w sprawie 
dokonania oceny towarów mogących stanowić odpady. Z informacji przekazywanych, w ramach 
współdziałania przez Służby Celne i Straż Graniczną wynika, że wielu importerów, eksporterów 
oraz przewoźników uczestniczących w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 
dostosowuje się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie transgranicznego 
przemieszczania odpadów.  
 
7.3. TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 
 Województwo podkarpackie jest ważnym krajowym węzłem drogowo - kolejowym 
systemu komunikacyjnego. W obrębie województwa, na granicy Państwa z Ukrainą, funkcjonuje 
sześć przejść granicznych, a na trzech z nich przewożone są towary niebezpieczne. Są to 
przejścia: 
1. Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej. 
2. Drogowe Przejście Graniczne w Medyce. 
3. Kolejowe Przejście Graniczne w Przemyślu ( stacja PKP Medyka). 
 Transporty towarów niebezpiecznych, które przemieszczane są przez granicę z Ukrainą 
obejmują następujące substancje: chlor, amoniak, benzen, etanol, metanol, toluen, octan etylu, 
octan butylu, octan winylu, kwas octowy, argon, styren, roztwór wodny nadtlenku wodoru, 
alkohole zapalne - trujące, surowa ropa naftowa, benzyny silnikowe, olej opałowy, olej napędowy, 
ciekłe materiały żrące, palne żywice w roztworze. 
 Do miejsc najbardziej narażonych na zanieczyszczenia środowiska w przypadku kolizji 
drogowej lub kolejowej należą: 
1. Most na rzece Wiar w Przemyślu w ciągu drogi krajowej Nr 28 (DK 28). 
2. Trzy mosty na rzece San w centrum Przemyśla (2 mosty drogowe, 1 most kolejowy). 
3. Most na potoku Olszanka (dopływ rzeki San) w Olszanach (gm. Krasiczyn, powiat 

przemyski) w ciągu drogi krajowej Nr 28 (DK 28). 
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4. Most na rzece San w Radymnie (powiat jarosławski), w ciągi drogi krajowej nr 4 (DK 4), 
trasa E40.  

5. Most  na rzece San w Jarosławiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 (DW 865). 
 

 
 

Ryc.29. Przejście kolejowe w Medyce, 2008 r. 
(źródło: [11]) 

  
 Poważną barierą w prowadzeniu bezpiecznego transportu drogowego materiałów 
niebezpiecznych jest brak obwodnic dla miast położonych w strefie przygranicznej: Przemyśl, 
Jarosław. 

W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził 
kontrole dotyczące ograniczanie ryzyka powstawania zagrożeń podczas transportu i przeładunku 
materiałów niebezpiecznych w zakładach, które prowadzą transport (drogowy lub kolejowy) oraz 
przeładunek towarów niebezpiecznych. Do kontroli wytypowano 14 zakładów.  
 Inspektorzy Delegatury w Przemyślu przeprowadzili w terenie przygranicznym 6 kontroli. 
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony 
środowiska obejmowały między innymi: 
1. Prowadzenie przeładunku substancji niebezpiecznej (etanolu) na torach bez zabezpieczeń 

na wypadek wycieku substancji. 
2. Brak instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia stanów awaryjnych tj. wycieku 

substancji niebezpiecznych. 
3. Brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie wytwarzania odpadów. 
4. Brak opracowanych zasad postępowania na wypadek wycieku paliwa w magazynie paliw. 
5. Brak dokumentów potwierdzających przedłożenie kompetentnym organom informacji  

o zakresie korzystania ze środowiska. 
Na terenie powiatów granicznych: przemyskiego i jarosławskiego występują również 

zagrożenia liniowe, powodowane przebiegiem gazociągów wysokoprężnych relacji: 
1. Granica Państwa - Jarosław. 
2. Stacja Rozdzielczo - Pomiarowa Hermanowice – Strachocina.  
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Ryc.30. Kontrole IMPEL transgranicznego transportu odpadów na  drodze krajowej nr 4, m. Krasne 2007 r. 
(źródło: [9]) 

 
7.4. TERMINALE PRZEŁADUNKOWE I KOMUNIKACJA PRZESTAWCZA 
 
 W terenie przygranicznym eksploatowane są 2 terminale przeładunkowe i 1 punkt 
komunikacji przestawczej towarów niebezpiecznych: Są to: 
1. Terminal  Paliw BP 82 w Żurawicy eksploatowany przez PKN ORLEN S.A. w Płocku. 
2. Terminal Przeładunkowy Surowców Chemicznych w Chałupkach Medyckich, eksploatowany 

przez CTL Południe Spółka z o.o. w Krakowie Oddział Żurawica. 
3. Komunikacja Przestawcza w Medyce eksploatowana przez PKP CARGO S.A . 
 Na terenie PKN ORLEN S.A. Terminal Paliw BP 82 w Żurawicy realizowane są 
przeładunki toluenu, benzyny, oleju napędowego, metanolu, etanolu, octanu etylu, octanu butylu, 
octanu winylu na kolejowych frontach przeładunkowych. 
 CTL Południe Spółka z o.o. w Krakowie Terminal Przeładunkowy Surowców Chemicznych 
w Chałupkach Medyckich prowadzi przeładunek metanolu, benzenu, ropy naftowej, oleju 
technicznego, opałowego, napędowego oraz benzyny. Transporty z pozostałymi substancjami 
niebezpiecznymi (np. chlor, amoniak) kierowane są na Komunikację Przestawczą w Medyce. 
 Terminal Paliw BP 82 w Żurawicy oraz Terminal Przeładunkowy Surowców Chemicznych 
w Chałupkach Medyckich, w świetle obowiązujących przepisów, należą do zakładów  
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.  
 W 2009 roku inspektor Delegatury w Przemyślu przeprowadził 7 kontroli prewencyjnych  
w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom: 2 kontrole w zakładach zwiększonego ryzyka,  
5 kontroli w „zakładach podprogowych”. 
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Ryc.31. Terminal przeładunkowy paliw płynnych w Bazie Południowej ORLEN w Żurawicy, 2008 r. 
(źródło: [9]) 

 
8. WSPÓŁPRACA SŁUŻB RATOWNICZYCH W REJONIE PRZYGRANICZNYM 
 

Na terenach przygranicznych z Ukrainą znajdują się potencjalne źródła zagrożeń  
o charakterze liniowym, punktowym i obszarowym, a jednocześnie tereny o cennych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych, cieki wodne, zbiorniki wód podziemnych, rezerwaty, parki 
narodowe i krajobrazowe. Wzajemne powiązania systemów ekologicznych Polski i Ukrainy mają 
istotne znaczenie w zapobieganiu poważnym awariom i zagrożeniom ekologicznym. 
 Najczęstszymi przyczynami zagrożenia dla ludzi i środowiska są awarie w obiektach  
i instalacjach oraz transporcie drogowym i kolejowym z udziałem substancji niebezpiecznych. 
Dochodzi wówczas do groźnych zanieczyszczeń środowiska, a najbardziej zagrożonym 
komponentem są wody powierzchniowe płynące i wody podziemne. Niezależnie od 
zastosowanych systemów zabezpieczeń nie jest możliwe wykluczenie wystąpienia zagrożeń dla 
ludzi i środowiska. Wszystko to powoduje konieczność organizowania wspólnie z sąsiadami 
ćwiczeń operacyjno - sztabowych, opracowywanie planów operacyjno - ratowniczych, procedur 
postępowania oraz systemów powiadamiania i ostrzegania o zdarzeniach nadzwyczajnych, aby 
wyprzedzić i wszechstronnie przygotować się do zapobiegania i zwalczania skutków różnego 
rodzaju ekozagrożeń oraz zapewnić w miarę możliwości wzajemne bezpieczeństwo ekologiczne. 
Istniejące obecnie formy współpracy nadgranicznej w dziedzinie ratownictwa ekologicznego 
obejmują procedury powiadamiania i alarmowania, ćwiczenia praktyczne, seminaria i warsztaty. 

W oparciu o ustalenia, zawarte w Umowie o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej 
na wodach granicznych, Polska i Ukraina uzgodniły systemy powiadamiania i ostrzegania  
o przypadkach nadzwyczajnego, transgranicznego zanieczyszczenia wód. Obie strony 
przygotowały wykaz organów właściwych do powiadamiania i alarmowania, wraz z numerami 
telefonów, faxów i adresami poczty elektronicznej. Sporządzony został wspólny wykaz, który 
zawiera punkty kontaktowe na szczeblu krajowym i regionalnym po obu stronach granicy. 
Zdefiniowano pojęcie „nadzwyczajnego, transgranicznego zanieczyszczenia wód” jak również 
wypracowane zostały zasady powiadamiania i wzory meldunków o nadzwyczajnym 
zanieczyszczeniu oraz odwołania stanu nadzwyczajnego zanieczyszczenia – w wersji 
dwujęzycznej. Powstały dokument „System powiadamiania i ostrzegania o nadzwyczajnych 
zanieczyszczeniach wód granicznych z Ukrainą” został zatwierdzony przez Polsko - Ukraińską 
Komisję do spraw Wód Granicznych na jej III Posiedzeniu.  
 Wiodącą rolę w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych w zakresie 
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego pełni Państwowa Straż 
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Pożarna, działająca w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Na mocy odrębnych przepisów 
współdziała z nią Inspekcja Ochrony Środowiska. 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w 2004 roku podpisała 
deklaracje o współpracy i wzajemnej pomocy z Urzędem Głównym Ministerstwa Ukrainy ds. 
Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej  
w Obwodzie Lwowskim. 
 Ponadto Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie posiada podpisane porozumienia  
w sprawie współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2007- 2013 z: 
1. Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie i Obwodem Lwowskim, podpisane 22 października 

2009 roku. 
2. Obwodem Zakarpackim, podpisane 4 lutego 2010 roku. 
 Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie realizuje współpracę z partnerami ukraińskimi 
w zakresie wnioskowania o środki z funduszy strukturalnych i pomocowych Unii Europejskiej.  
W 2007 roku został zrealizowany projekt, którego końcowym elementem były ćwiczenia na 
terenie Rafinerii Jedlicze S.A. Było to międzynarodowe seminarium szkoleniowe połączone  
z ćwiczeniami służb ratowniczych Polski, Ukrainy i Węgier pod kryptonimem „HIPOL-2007”.  
W ćwiczeniach czynny udział wzięli strażacy z Obwodu Lwowskiego. 
 Aktualnie w trakcie przygotowania są dwa projekty inwestycyjne o charakterze 
transgranicznym zarówno z Obwodem Lwowskim jak i Zakarpackim. Projekty przewidują zakupy 
sprzętu ratowniczo - gaśniczego, ćwiczenia oraz powołanie wspólnej grupy roboczej w celu 
opracowania strategii współpracy w zakresie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Polsce Nożnej 
EURO 2012.  
 
PODSUMOWANIE 
 
1. Pomimo zakończenia prac rekultywacyjnych na terenach byłej Kopalni Siarki w Jaworowie na 

Ukrainie problemem pozostają utrzymujące się nadal wysokie stężenia siarczanów  
w wodach rzeki Szkło. 

2. W rejonie byłej kopalni siarki w Niemirowie na Ukrainie nadal istnieje potencjalne zagrożenie 
wystąpienia zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego z uwagi na ograniczony 
zakres prowadzonych na terenie kopalni prac rekultywacyjnych. Strona ukraińska nie 
posiada środków finansowych na rekultywacje terenów po byłej kopalni. 

3. Na obszarze województwa podkarpackiego, w tym strefy przygranicznej z Ukrainą, w 2009 
roku nie odnotowano przekroczenia standardów imisyjnych w zakresie dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu, benzenu i ołowiu oraz poziomów docelowych określonych dla arsenu, 
kadmu i niklu. 

4. W 2009 roku przekroczenia standardów imisyjnych pyłu PM10 w strefie przygranicznej  
z Ukrainą odnotowane zostały w Przemyślu i Jarosławiu. Przekroczenia dobowe notowane 
były głównie w sezonie grzewczym, co wskazuje na sektor komunalno -bytowy jako główne 
źródło emisji tego zanieczyszczenia na rozpatrywanym obszarze. Duże znaczenie na 
wysokość stężeń PM10 miały warunki atmosferyczne, zwłaszcza prędkość wiatru. W strefie 
przygranicznej z Ukrainą okresowo na jakość powietrza w zakresie pyłu PM10 może 
znacząco wpływać napływ zanieczyszczeń pyłowych. 

5. W 2009 roku we wszystkich punktach pomiarowych w województwie podkarpackim, w tym  
w Przemyślu i Jarosławiu przekroczona została średnioroczna wartość docelowa ustalona 
dla benzo(a)pirenu. 

6. Zaprzestanie procesu likwidacji otworów poeksploatacyjnych na terenie byłej kopalni  
w Baszni stworzy realne zagrożenie migracji do środowiska gruntowo - wodnego wód 
złożowych z nieczynnych otworów poeksploatacyjnych, czy obserwacyjnych oraz 
zanieczyszczenia powietrza siarkowodorem.  

7. Powołanie przez Wojewodę Podkarpackiego Grupy eksperckiej ds. monitorowania 
przemieszczania odpadów, w której skład wszedł przedstawiciel Oddziału Terenowego 
Urzędu Transportu Kolejowego w Krakowie przyczyni się do rozwoju współpracy  
w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów koleją. 
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8. Występują problemy i trudności związane z transportem towarów niebezpiecznych przez 
granicę z Ukrainą, które stwarzają realne zagrożenie dla wód i powietrza. Wynikają one  
z braku w terenie przygranicznym parkingów dla postoju pojazdów z towarami 
niebezpiecznymi.  

9. Brak w terenie przygranicznym torów awaryjnych, tzw. odstawczych (odpowiednio 
zabezpieczonych), na które można odstawiać transporty towarów niebezpiecznych. Przy 
torach odstawczych powinny być drogi technologiczne umożliwiające dojazd jednostek 
ratowniczych.  

10. Długi okres oczekiwania transportów kolejowych z towarami niebezpiecznymi na 
przeładunek (w okresach wysokich temperatur powietrza cysterny ulegają przegrzaniu) 
może powodować ich rozszczelnienie i emisję zanieczyszczeń oraz skażenie terenu. 

11. Dla Przemyśla i Jarosławia konieczne jest wybudowanie obwodnic, przez które 
transportowane byłyby towary niebezpieczne.  

12. Dużym utrudnieniem jest brak współpracy ze strony służb PKP w zakresie informowania  
o poważnych awariach, które mają miejsce w trakcie transportu i przeładunku towarów 
niebezpiecznych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie otrzymywał  
w ostatnich latach informacje w tym zakresie od służb Państwowej Straży Pożarnej. 

13. Występują trudności ze sprawnym przekraczaniem granicy państwowej przez jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej, które nie są zwolnione z obowiązku odbywania pełnej odprawy 
granicznej i celnej, co stanowi duże utrudnienie w przypadku ewentualnej konieczności 
udziału w akcji ratowniczo - gaśniczej na terytorium Ukrainy. 

14. Znaczącym utrudnieniem dwustronnej współpracy z Ukrainą jest niewystarczająca ilość 
środków finansowych na wydatki bieżące w WIOŚ Rzeszów, co ogranicza współpracę do 
niezbędnego zakresu. 
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W czerwcu 2010 r. powinny zostać

zakończone prace nad Programem 

Ochrony Powietrza dla Województwa 

Dolnośląskiego.

9 stref województwa 

dolnośląskiego,

w tym 4 strefy 

przygraniczne.

Przekroczenia norm dla:

• pyłu zawieszonego 

PM10, 

• benzo(a)pirenu,

• ozonu (strefa 

dolnośląska). 

 

 

• WIOŚ jest zobligowany  do podawania 
przyczyn przekroczeń normatywnych 
poziomów zanieczy szczeń w ramach rocznej 
oceny  jakości powietrza wykonywanej 
zgodnie z art. 89 ustawy  POŚ.  

• Transgraniczny charakter zanieczy szczenia, 
zgodnie z art. 22 dy rektywy  CAFE, 
umożliwia uzy skanie zwolnienia z 
obowiązku stosowania poziomów 
dopuszczalnych dla PM10 w danej strefie. 
Odwołanie się jednak do tej przyczyny  
przekroczenia wymaga udokumentowania 
jej związku z występującymi 
przekroczeniami stężeń dopuszczalnych.
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• Do określenia udziału zanieczy szczeń

napływowych niezbędna jest informacja nt. 

źródeł emisji w rejonach przygranicznych 

krajów sąsiadujących z Polską oraz 

szczegółowa analiza warunków 

meteorologicznych,

• Szczególne znaczenie będzie mieć

informacja o udziale źródeł spoza granicy  

kraju, w sy tuacji występowania 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych po 

zrealizowaniu programów naprawczych w 

Polsce.

 

 

Problemy do dyskusji:

 Czy  w którymś z WIOŚ podawano jako 

przyczynę przekroczeń – napływ 

zanieczyszczeń spoza granic kraju/regionu. W 

jaki sposób fakt ten by ł dokumentowany? 

 Jak dokumentować napływ zanieczyszczeń

transgranicznych?

 Czy  są już jakieś przykłady  POP-ów dla 

rejonów przygranicznych? 

 Jaka jest rola WIOŚ w opracowywanych 

międzynarodowych POP?
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Niepewność pomiaru – wskaźnik 
jakości wyników pomiarów stężeń
substancji w powietrzu

Dla pomiarów ciągłych maksymalna niepewność, różna dla 

poszczególnych substancji, powinna wynosić maksymalnie*:

*zgodnie z Rozp. MŚ w sprawie dokony wania oceny  poziomów substancji w powietrzu Dz.U. 

2008.31.5

 SO2, NOx, CO, O3: 15%,

 zanieczy szczenia py łowe, ołów, benzen: 

25%,

 Benzo(a)piren: 50%,

 As, Ni, Cd: 40%.

W sieci pomiarowej woj. dolnośląskiego oszacowana jest 

niepewność dla poszczególnych analizatorów/poborników 

py łu, na którą składają się niepewności poszczególnych 

elementów procesu pomiarowego (poboru prób, zastosowanej 

metody  pomiarowej, stosowanych wzorców).

 

 

Informacja o niepewności pomiaru, nie jest jednak 
wykorzy stywana w rocznej ocenie jakości 
powietrza wskazującej strefy , dla których 
powinny  by ć opracowane programy  
naprawcze. Nie ma na nią miejsca w ocenie 
rocznej wykonywanej zgodnie z art. 89 ustawy  
POŚ, jak również zgodnie z opinią Insty tutu 
Ochrony  Środowiska wartość niepewności nie 
powinna by ć uwzględniana w ocenach jakości 
powietrza.

Ale czy słusznie, biorąc pod uwagę ogromne 
nakłady finansowe na programy i działania 
naprawcze?
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Ma to dla nas szczególne znaczenie w sy tuacji, 
gdy  na podstawie jednego lub kilku 
pomiarów w roku wy ższych od wartości 
dopuszczalnej (ale niższych od wartości 
dopuszczalnej po uwzględnieniu 
niepewności) należy  zadecydować o 
zaklasy fikowaniu strefy  do klasy  C –
Programów Ochrony  Powietrza (POP).

 

 

Przykład:

 max stężenie 8-godzinne CO w Jeleniej Górze 

(uzdrowisko) wynosi 5159 g/m3, a niepewność

pomiaru to 12% czy li ok. 600 g/m3. Sy tuacja taka 

miała miejsce raz w roku czy li o klasy fikacji za 2009 r. 

zadecyduje to jedno stężenie 8-godzinne.

Podobny  problem dotyczy  wszystkich zanieczyszczeń, 

jednak szczególnie PM10, w strefach, w których 

stężenia średniodobowe są niewiele wyższe (w 

granicach niepewności pomiaru) od wartości 

dopuszczalnej.
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Rozwiązanie???

Należy  się zastanowić czy  jeden rok pomiarowy  

może zadecydować o potrzebie POP. 

Może należałoby  do wyznaczania POP przy jąć

oceny  z dwóch/trzech lat i dopiero wtedy  

klasy fikować daną strefę do klasy  C.

 

 

 

 

 

 

 


