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1. WSTĘP
Obszar przygraniczny województwa podkarpackiego z Ukrainą zajmuje teren rozciągający się od
granicy państwa z Ukrainą w głąb kraju o szerokości ok. 20-30 km i długości 236 km. Granica Polski
z Ukrainą stanowi granicę Unii Europejskiej. W niniejszej pracy przedstawiono stan środowiska na
obszarze powiatów: bieszczadzkiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego grodzkiego
i ziemskiego, położonych przy granicy z Ukrainą.
Stan środowiska przedstawiony został w oparciu o dane pozyskane w ramach realizacji zadań
Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). W 2013 r. na terenie obszaru przygranicznego
prowadzono badania stanu środowiska w zakresie następujących podsystemów:
1.
monitoring jakości wód powierzchniowych,
2.
monitoringu jakości powietrza atmosferycznego,
3.
monitoring pól elektromagnetycznych,
4.
monitoring hałasu.
Ponadto w opracowaniu przedstawiono informacje dotyczące: fizjografii, klimatu, hydrografii,
komunikacji, transportu, przemysłu, rolnictwa, przyrody oraz gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki
odpadami a także zagadnienia związane z przeciwdziałaniem poważnym awariom i międzynarodowym
obrotem odpadami.
Znajdujące się na obszarze województwa podkarpackiego strefy przygraniczne, pod względem
środowiska przyrodniczego, wyraźnie różnią się od pozostałych tego typu terenów naszego kraju.
Powiaty przygraniczne Podkarpacia należą do najmniej zurbanizowanych terenów w kraju, dlatego też
stanowią najatrakcyjniejszy ekologicznie i turystycznie region Polski. Coraz więcej turystów przyjeżdża
w Bieszczady, Beskid Niski czy Pogórze Karpackie. Dużym zainteresowaniem cieszy się wypoczynek
na południowym Roztoczu czy w dolinie Sanu. Wszystko to dzięki walorom krajobrazowym oraz
bogactwu i różnorodności flory i fauny, chronionej w kilkunastu rezerwatach przyrody, parkach
krajobrazowych oraz jednym z największych w Polsce Bieszczadzkim Parku Narodowym. Parki te
wchodzą w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”, który obejmuje także
tereny z pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy.

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYGRANICZNEGO
Obszar przygraniczny administracyjnie przynależy do powiatów bieszczadzkiego, przemyskiego
grodzkiego, przemyskiego ziemskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego.
Powiat bieszczadzki o powierzchni 1139 km2, podzielony jest na gminę miejsko-wiejską Ustrzyki
Dolne oraz 2 gminy wiejskie: Czarna i Lutowiska. Stolicą powiatu są Ustrzyki Dolne. W powiecie
zamieszkuje ok. 22 197 ludności. Granica powiatu od strony wschodniej i południowej pokrywa się
z granicą państwową z Ukrainą (Obwód Lwowski i Obwód Zakarpacki), od strony zachodniej powiat
graniczy z powiatem leskim, natomiast od północy z powiatami sanockim i przemyskim.
Powiaty: przemyski ziemski i grodzki o pow. 1257 km2 podzielony jest na 10 gmin: Bircza,
Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica. Stolicą i
jednocześnie miastem na prawach powiatu jest Przemyśl. Część grodzka zajmuje powierzchnię 46 km2.
W powiatach zamieszkuje 138 078 ludności.
Powiat graniczy od wschodu z Ukrainą, od południa z powiatami bieszczadzkim i sanockim, od
zachodu z powiatami brzozowskim i rzeszowskim, od północy z powiatami przeworskim i jarosławskim.
Powiat jarosławski o pow. 1029 km 2, podzielony jest na 2 gminy miejskie: Jarosław, Radymno
i 9 gmin wiejskich: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica,
Wiązownica. Stolicą powiatu jest Jarosław. W powiecie zamieszkuje ok. 122 227 ludności. Powiat
jarosławski graniczy od strony północno – wschodniej z powiatem lubaczowskim, od wschodu
z Ukrainą, od południa z powiatem przemyskim, a od zachodu graniczy z powiatem przeworskim.
Powiat lubaczowski o pow.1308 km2 obejmuje gminę miejską Lubaczów, 3 gminy miejskowiejskie: Narol, Cieszanów, Oleszyce oraz 4 gminy wiejskie: Lubaczów, Horyniec Zdrój, Stary Dzików
i Wielkie Oczy. Stolicą powiatu jest Lubaczów. W powiecie zamieszkuje ok. 57 116 ludności. Powiat
graniczy od wschodu z Ukrainą, od północy z województwem lubelskim, od południa i zachodu
z powiatem jarosławskim i przeworskim.
W tab.2.1. przedstawiono powierzchnię powiatów obszaru przygranicznego oraz stan ludności
zamieszkałej na tym obszarze natomiast na rys. 2.1. przedstawiono podział administracyjny obszaru
przygranicznego.
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Tab. 2.1. Powierzchnia obszaru przygranicznego oraz struktura ludności
zamieszkującej na terenie przygranicznym, 2013 r. (źródło: [1])
powierzchnia

ludność

powiaty
km2

ha

ogółem*

na km2

bieszczadzki

1 139

113 907

22 197

19

przemyski

1 211

121 122

74 088

61

46

4 617

63 990

1 378

jarosławski

1 029

102 866

122 227

119

lubaczowski

1 308

130 837

57 116

44

grodzki Przemyśl

*stan na dzień 30.06.2013 r.

Rys. 2.1. Podział administracyjny, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [3], [12])

3. FIZJOGRAFIA
Obszar przygraniczny położony jest w obrębie makroregionów geograficznych: Roztocza, Kotliny
Sandomierskiej, Płaskowyżu Sańsko–Dniestrzańskiego, Pogórza Środkowobeskidzkiego oraz
Beskidów Lesistych.
Tą część województwa cechuje duża różnorodność fizjograficzna. Jest to jeden z największych
obszarów, jeśli chodzi o tereny prawnie chronione w województwie podkarpackim. Podział fizycznogeograficzny obszaru przygranicznego przedstawiono na rys.3.1.
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Rys. 3.1. Podział fizyczno-geograficzny wg Kondrackiego, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [12])

4. WODY POWIERZCHNIOWE
4.1. HYDROGRAFIA
Obszar przygraniczny należy do dorzeczy Wisły i Dniestru. Europejski Dział Wodny, biegnący
granicą dorzecza Dniestru oraz wzdłuż południowej i południowo-wschodniej granicy państwowej ze
Słowacją i z Ukrainą rozdziela zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.
Obszar dorzecza Wisły przyporządkowany jest w zasadniczej części do regionu wodnego Górnej
Wisły i w niewielkim fragmencie do regionu wodnego Środkowej Wisły. Obszar dorzecza Dniestru po
stronie polskiej stanowi region wodny Dniestru. Organem właściwym w sprawach gospodarowania
wodami w regionie wodnym Górnej Wisły i w regionie wodnym Dniestru jest Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast w regionie wodnym Środkowej Wisły – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Sieć rzeczna na terenie przygranicznym jest gęsta, szczególnie w obszarach górskich
i podgórskich. W obszarze dorzecza Wisły tworzy ją rzeka San wraz z dopływami. Niewielki fragment
obszaru, w północno-wschodniej części terenu, zajmują zlewnie rzek Rata i Sołokija będące dopływami
rzeki Bug. Wśród dopływów Sanu największe zlewnie w granicach obszaru przygranicznego
(przekraczające 100 km 2) posiadają: Lubaczówka, Wirowa, Wiar, Szkło, Sołotwa, Wisznia, Wołosaty.
Górny San z licznymi potokami górskimi oraz Wisznia, Szkło i Lubaczówka mają duże znaczenie
dla kształtowania zasobów wodnych kraju.
San jest największym karpackim dopływem Wisły, który wpływa na odwodnienie ponad połowy
obszaru województwa podkarpackiego. Źródła rzeki znajdują się w okolicy Przełęczy Użockiej
u podnóża szczytu górskiego Opołonek w głównym grzbiecie Karpat (powiat bieszczadzki). Górny
odcinek rzeki do ujścia Wołosatego ma charakter potoku górskiego. Lewostronne dopływy (w tym
Wołosaty) odwadniają wschodnie stoki najwyższych szczytów Bieszczadów (Halicz, Krzemień, Bukowe
Berdo). Źródłowa część zlewni to górzyste tereny leśne, praktycznie niezamieszkałe lub z nieliczną
zabudową, o charakterze turystyczno - wypoczynkowym. San płynie od źródeł aż do Przemyśla
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głęboką, wyciętą w skałach fliszowych doliną. Poniżej Przemyśla rzeka opuszcza obszar pogórski
i wpływa do Kotliny Sandomierskiej. W środkowej części zlewni dno doliny Sanu jest podmokłe, gdyż
w tym obszarze występuje gęsta sieć starorzeczy oraz liczne rowy melioracyjne. Obszar prawostronnej
zlewni Sanu przecina od wschodu granica państwowa z Ukrainą a od północy granica administracyjna
między województwem podkarpackim i lubelskim. Około 15% zlewni Sanu leży na terytorium Ukrainy.
W górnym biegu, na długości 55 km, rzeka stanowi granicę państwową z Ukrainą.
Wiar jest rzeką transgraniczną, należy do zlewni rzeki San i jest jej prawobrzeżnym dopływem.
Górna i środkowa część zlewni leży w obrębie Pogórza Przemyskiego, dolna w południowo-wschodniej
części Kotliny Sandomierskiej. Prawie połowa zlewni Wiaru znajduje się na terenie Ukrainy. Rzeka
w środkowym biegu dwukrotnie przekracza granicę państwową z Ukrainą. W miejscowości Sierakośce
wpływa na teren Ukrainy, a w miejscowości Stanisławczyk wpływa ponownie na teren Polski.
Największym dopływem Wiaru jest rzeka Wyrwa.

Rys. 4.1.1. Rzeka Wiar, m. Nowosiółki Dydyńskie, pow. przemyski 2013 r. (źródło: [12])

Wisznia jest prawobrzeżnym dopływem Sanu i rzeką transgraniczną. Jej źródła położone są na
Roztoczu, na terytorium Ukrainy, natomiast w Polsce znajduje się dolny bieg rzeki o długości ok. 15 km
oraz prawie 14% powierzchni zlewni.
Szkło jest prawobrzeżnym dopływem Sanu i rzeką transgraniczną. Długość rzeki wynosi 78 km.
W Polsce znajduje się dolny odcinek rzeki o długości ok. 34 km. Dolina rzeki jest szeroka i podmokła
z licznymi starorzeczami.
Lubaczówka jest jednym z większych prawobrzeżnych dopływów Sanu i rzeką transgraniczną.
Przepływa przez Kotlinę Sandomierską. Źródła Lubaczówki znajdują się u podnóża Roztocza na terenie
Ukrainy. Ponad 70% zlewni Lubaczówki znajduje się po stronie polskiej. Znaczna część zlewni
położona jest w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Dolina Lubaczówki jest podmokła, z licznymi
starorzeczami i rowami melioracyjnymi, w wielu miejscach zabagniona.
Tanew jest największym prawostronnym dopływem Sanu. Płynie z Roztocza Wschodniego do
Kotliny Sandomierskiej. W granicach omawianego obszaru przygranicznego znajduje się źródłowa
część zlewni Tanwi oraz prawie 90% zlewni rzeki Wirowa (lewostronnego dopływu Tanwi). Tanew
wpływa w znacznym stopniu na odwodnienie zalesionych obszarów Południoworoztoczańskiego Parku
Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
Strwiąż jest prawobrzeżnym dopływem Dniestru, przepływa przez terytorium Polski i Ukrainy.
W granicach Polski znajduje się górny bieg rzeki oraz ponad połowa jego zlewni. Region wodny
Dniestru o powierzchni 233,1 km2 tworzą zlewnie rzek transgranicznych: Strwiąż, Mszaniec, Lechnawa.
Tereny te położone są na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich.
Rzeki w obrębie Karpat posiadają znaczne zasoby wodne nierównomiernie rozłożone, o dużej
zmienności przepływów. W okresach suchych obserwuje się małe przepływy w rzekach, natomiast
w okresach deszczowych gwałtowne i duże wezbrania. Częste zmiany przepływu sprzyjają procesom
erozyjnym brzegów i dna rzecznego. Rzeki Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej
cechuje mniejsza i powolniejsza zmienność przepływów oraz mniejsze nasilenie procesów erozji koryt.
Najzasobniejszą w wodę rzeką na omawianym obszarze przygranicznym jest zlewnia górnego
Sanu, najmniej zasobną rzeką jest zlewnia Lubaczówki.
Rzeki zlewni Sanu wykorzystywane są jako źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Są również
obszarami służącymi rekreacji, a także obszarami ochrony siedlisk i gatunków przyrodniczych. Na rys.
4.1.2. przedstawiono rozmieszczenie sieci rzecznej na obszarze przygranicznym.
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Rys. 4.1.2. Rozmieszczenie sieci rzecznej, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [12], [14])

4.2. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Jednolita część wód powierzchniowych, zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie
Wodnej 2000/60/WE (RDW) (2000) i przetransponowaną do ustawy Prawo wodne (2001), oznacza
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub
kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych, który można
w sposób jednolity scharakteryzować i opisać. Głównym celem identyfikacji części wód jest
umożliwienie dokładnego opisania stanu wód i jego porównania z celami środowiskowymi. Identyfikacja
jednolitych części wód powierzchniowych wykonana została przede wszystkim w oparciu o warunki
geograficzne i hydrologiczne.
Na obszarze przygranicznym znajduje się 103 jednolite części wód (jcw), przynależne do dwóch
ekoregionów określonych w RDW – ekoregionu Karpaty i ekoregionu Równiny Wschodnie. Każda
jednolita część wód powierzchniowych przypisana została do jednego z typów wód, które
charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości
bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Wśród typów cieków wyszczególniona
została grupa typów krajobrazu górskiego, wyżynnego i nizinnego. Typy wód powierzchniowych określa
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (2011).
Części wód krajobrazu nizinnego stanowią 59 % wszystkich jednolitych części wód
powierzchniowych wyznaczonych na obszarze przygranicznym. Pozostałe są charakterystyczne dla
krajobrazu wyżynnego. Występują tutaj następujące typy wód powierzchniowych:
w grupie cieków wyżynnych:
typ 6 - potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych,
typ 7 - potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym,
typ 9 - mała rzeka wyżynna węglanowa,
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typ 12 - potok fliszowy,
typ 14 - mała rzeka fliszowa,
typ 15 - średnia rzeka wyżynna - wschodnia,
w grupie cieków nizinnych:
typ 16 - potok nizinny lessowy lub gliniasty,
typ 17 - potok nizinny piaszczysty,
typ 19 - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta.
Na rys. 4.2.1. przedstawiono rozmieszczenie jednolitych części wód powierzchniowych na
obszarze przygranicznym.

Rys.4.2.1. Rozmieszczenie jednolitych części wód powierzchniowych, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [12], [14])

5. KLIMAT
Klimat na obszarze przygranicznym jest znacznie zróżnicowany, w dużej mierze uzależniony od
wysokości wzniesień terenu. W rejonach wysokich wzniesień Pogórza Przemyskiego średnia
temperatura roczna wynosi od +7 do +8°C, a na pozostałym terenie do +9°C. Suma opadów rocznych
wynosi od 600 do 800 mm. Okres wegetacyjny, w zależności od wysokości trwa około 200-220 dni.
Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 70 do 90 dni.
Wiatry występują na ogół umiarkowane, głównie południowe, a latem przeważają zachodnie.
Okres wegetacyjny trwa od 200-225 dni. Nieco surowszy jest klimat powiatu bieszczadzkiego
o typowym charakterze górskim z silnymi wpływami cech kontynentalnych.
Duży wpływ na warunki pogodowe w Bieszczadach mają masy powietrza napływające znad
Karpat Wschodnich i Niżu Węgierskiego. Średnia roczna temperatura waha się tu od 4°C do 7,5°C.
Notuje się tu największe w Polsce opady - ich roczne sumy wynoszą od 800 mm do 1200 mm
w najwyższych partiach gór. Najniższe opady występują w styczniu, natomiast najwyższe w lipcu.
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Średni czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 90-140 dni (w partiach szczytowych 140-150 dni).
Dominują wiatry południowe.

6. KOMUNIKACJA, TRANSPORT
Sieć komunikacji drogowej obszaru przygranicznego tworzą drogi krajowe, wojewódzkie oraz
drogi powiatowe i gminne.
Przez obszar przygraniczny przebiegają odcinki pięciu ciągów komunikacyjnych zaliczonych do
kategorii dróg krajowych. Są to:
 autostrada A4 (Francja-Kazachstan) prowadząca do przejścia granicznego w Korczowej,
 droga krajowa nr 4 (Tarnów-Korczowa przejście graniczne z Ukrainą), w ciągu której przebiega
droga międzynarodowa E-40 z Niemiec przez Wrocław, Kraków i Rzeszów na Ukrainę,
 droga krajowa nr 28 (Zator-Medyka przejście graniczne z Ukrainą),
 droga krajowa nr 77 (Lipnik-Przemyśl),
 droga krajowa nr 84 (Sanok–Krościenko).
Ta sieć dróg ma największe znaczenie dla transportu.
W obszarze przygranicznym zlokalizowanych jest dwanaście dróg zaliczonych do kategorii
wojewódzkich. Są to:
 DW865 Jarosław-Bełżec,
 DW835 Lublin-Grabownica Starzeńska,
 DW863 Kopki–Cieszanów,
 DW865 Jarosław–Bełżec,
 DW866 Dachnów–Lubaczów, gr. Państwa,
 DW867 Sieniawa–Hrebenne,
 DW870 Sieniawa–Jarosław,
 DW880 Jarosław-Pruchnik,
 DW881 Sokołów Małopolski–Żurawica,
 DW884 Przemyśl-Domaradz,
 DW885 Przemyśl–Hermanowice, gr. państwa,
 DW889 Sieniawa–Szczawne.
Drogi powiatowe i gminne stanowią uzupełnienie dróg krajowych i wojewódzkich. Drogi
powiatowe łączą miasta będące siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedziby gmin między sobą,
natomiast drogi gminne mają znaczenie lokalne, służą miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg
wewnętrznych.
Na terenie przygranicznym użytkowanych jest łącznie 3171,8 km dróg publicznych (krajowych,
wojewódzkich, powiatowych, gminnych). Dróg utwardzonych jest 2366,8 km, w tym 1394 km dróg
powiatowych (96% to drogi o nawierzchni ulepszonej) oraz 972,8 km dróg gminnych (o nawierzchni
ulepszonej 85%). Dróg publicznych gruntowych jest łącznie 805 km, w tym 103,9 km dróg powiatowych
oraz 701,1 km dróg gminnych. Najwięcej dróg użytkowanych jest w powiecie przemyskim.
W tab. 6.1. przedstawiono użytkowanie dróg publicznych na obszarze przygranicznym z podziałem na
drogi powiatowe i gminne.
Tab.6.1. Drogi publiczne, obszar przygraniczny 2012 r. (źródło: [4])
drogi powiatowe [km]

drogi gminne [km]

utwardzone

powiat

utwardzone

ogółem

o nawierzchni
ulepszonej

gruntowe

bieszczadzki

182,0

180,0

przemyski

434,6

jarosławski

401,2

lubaczowski

376,2

Razem:

1394

gruntowe

ogółem

o nawierzchni
ulepszonej

19,5

72,3

65,9

25,3

404,3

48,0

287,8

231,1

493,7

390,2

23,0

413,3

345,2

116,5

362,4

13,4

199,4

181,2

65,6

1336,9

103,9

972,8

823,4

701,1
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Rys. 6.1. Odcinek autostrady A4, m. Zadąbrowie, pow. przemyski 2013 r. (źródło: [12])

Najsłabiej rozwiniętą sieć drogową na obszarze przygranicznym ma powiat bieszczadzki, a tym
samym jest jednym z najtrudniej dostępnych obszarów w kraju.
W województwie podkarpackim obecnie funkcjonuje 7 przejść granicznych z Ukrainą:
 4 drogowe - Korczowa-Krakowiec; Medyka-Szeginie; Krościenko-Smolnica; Budomierz-Hruszew,
 2 kolejowe - Przemyśl (Medyka)-Mościska; Werchrata-Rawa Ruska,
 1 lotnicze – Rzeszów-Jasionka.
Na rys. 6.2. przedstawiono rozmieszczenie dróg i przejść granicznych w obszarze
przygranicznym.

Rys. 6.2. Rozmieszczenie dróg i przejść granicznych, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [2], [5], [12])
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Sieć kolejową na obszarze przygranicznym tworzą linie państwowe i linie pozostałe. Główną osią
transportu kolejowego jest transeuropejska magistrala kolejowa E-30 relacji Berlin – Kijów stanowiąca
część III europejskiego korytarza transportowego. Jest to linia o priorytetowym znaczeniu
gospodarczym, która łączy się z VI korytarzem transportowym w Katowicach oraz z linią E59 (łączącą
korytarz II z III) we Wrocławiu. Na polskim odcinku przebiega od Granicy Państwa z Niemcami
w Zgorzelcu i Bielawie Dolnej, przez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów,
Rzeszów i Przemyśl do Granicy Państwa z Ukrainą w Medyce. W okolicy Przemyśla znajdują się
terminale logistyczno-przeładunkowe z szerokim torem, który umożliwia obsługę pociągów towarowych
ze Wschodu.
Transport przesyłowy na omawianym terenie województwa podkarpackiego to głównie sieci
gazowe rozprowadzające gaz z Podkarpacia, a także gaz importowany z Ukrainy. Główny węzeł
rozdzielczy gazu ziemnego znajduje się w Jarosławiu.

7. PRZEMYSŁ I ROLNICTWO
7.1. PRZEMYSŁ
W obszarze przygranicznym dominuje struktura gospodarcza rolniczo-przemysłowa. Przemysł
skoncentrowany jest głównie w dwóch miastach Przemyśl i Jarosław.
W Przemyślu dominuje przemysł drzewny (produkcja płyt pilśniowych), chemiczny (produkcja
artykułów szkolnych i biurowych), mechaniczny i automatyki przemysłowej, kosmetyczny, tkanin
powlekanych. Ponadto miasto słynie z wieloletnich kultur rzemiosł – ludwisarstwa i fajczarstwa.
W Przemyślu działa najstarsza w Polsce odlewnia dzwonów, szczycąca się ponad 200-letnią tradycją
ludwisarską. W branży fajczarstwa w mieście działa 8 zakładów rzemieślniczych, a tradycja tego
rzemiosła sięga 100 lat. Latem w Przemyślu odbywa się coroczne, największe w Polsce, święto fajki, na
które zjeżdżają się fani z całego świata.
Gmina Miejska w Przemyślu należy do strefy ekonomicznej - Tarnobrzeska Specjalna Strefa
Ekonomiczna Euro-Park WISŁOSAN Podstrefa Przemyśl o powierzchni terenu 42 ha. Istnieje
możliwość powiększenia terenu inwestycyjnego do powierzchni ok. 100 ha. Głównym inwestorem jest
zakład produkcyjny REM II Sp. z o.o. w Przemyślu. Zakład ten jest jednym z czołowych polskich
producentów okien i drzwi, zatrudniający ponad 160 pracowników.
W Jarosławiu największym zakładem przemysłowym jest huta szkła (O-I Produkcja Polska S.A.),
w której produkuje się ponad 300 asortymentów różnych opakowań. Odbiorcami opakowań szklanych
z Jarosławia są największe firmy produkujące żywność z Polski, jak również inni przedsiębiorcy z Unii
Europejskiej. Duże znaczenie ma przemysł spożywczy (przetwórstwo mięsa, produkcja ciastek), a także
motoryzacyjny (produkcja poszyć siedzeń do samochodów osobowych z tkanin i ze skóry)
i energetyczny (gazownia -rozdzielnia gazu).
Gmina Miejska Jarosław należy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec - Podstrefa
Jarosław, liczącej ogółem 14,5 ha. Składają się na nią obszary położone na terenie: gminy miejskiej
Jarosław – dawne ZPDZ JARLAN S.A. i Lear Corporation Polska Sp. z o.o. Oddział w Jarosławiu 4,8 ha oraz gminy wiejskiej Jarosław – Tuczempy - 9,7 ha.
Znacznie słabiej rozwinięty jest przemysł w powiecie bieszczadzkim, gdzie główną branżą
gospodarki są usługi. Niemal połowa firm powiatu zlokalizowana jest w Ustrzykach Dolnych. Dominuje
tu przemysł drzewny, spożywczy oraz przemysł materiałów budowlanych.
Do największych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze przygranicznym należą:
1. O-I Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu,
2. „SOKOŁÓW” S.A. Oddział Zakłady Mięsne „Jarosław” w Jarosławiu,
3. Mondele Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Jarosławiu,
4. Lear Corporation Polska Sp. z o.o. Oddział w Jarosławiu,
5. Cargill Poland Sp z o.o. w Warszawie, Wytwórnia Pasz w Jarosławiu,
6. Fibris SA w Przemyślu,
7. Sanwil Polska Sp. z o.o. - Przemyśl,
8. INGLOT Sp. z o.o. w Przemyślu,
9. Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemyślu,
10. REM II Sp. z o.o. w Przemyślu,
11. Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o.o. w Lubaczowie,
12. EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie.
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7.2. ROLNICTWO
Do działalności rolniczej zalicza się działalność związaną z uprawą roślin, która obejmuje
wszystkie uprawy rolne (w tym grzyby jadalne), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę
roślin oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, futerkowych i dzikich do produkcji mięsa oraz
pszczół, a także działalność polegająca na utrzymaniu użytków rolnych zgodnie z obowiązującymi
normami.
Warunki naturalne - obejmujące zarówno gleby, jak i klimat - sprzyjają rozwojowi rolnictwa, który
dominuje na tym obszarze. Rolnictwo na terenie przygranicznym obejmującym powierzchnię czterech
powiatów: bieszczadzkiego, przemyskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego zajmuje powierzchnię
220 233 ha użytków rolnych, co stanowi 46,5% ogólnej powierzchni terenu przygranicznego. Grunty
leśne zajmują 47,6 % ogólnej powierzchni obszaru przygranicznego, pozostałe grunty zajmują 4,9 %
obszaru.
Produkcja rolnicza w zdecydowanej większości gospodarstw ma charakter wszechstronny bez
określonego kierunku specjalizacji, za wyjątkiem rejonów specjalizujących się w niektórych kierunkach
upraw, np. w ogrodnictwie, gdzie dominują powiaty jarosławski i przemyski (głównie uprawa jabłek).
Z roku na rok zauważa się spadek produkcji zwierzęcej. W produkcji roślinnej obserwuje się tendencje
wzrostowe po gwałtownym obniżeniu w latach ubiegłych. Pozycję dominującą zajmują zboża oraz
ziemniaki.

Rys. 7.2.1. Użytki rolne, gmina Orły, pow. przemyski 2013 r. (źródło: [12])
Tab.7.2.1.Użytkowanie gruntów rolnych, obszar przygraniczny 2013r. (źródło: [4])

powiat

ogółem
powierzchnia
powiatu
[ha]

użytkowanie gruntów rolnych [ha]
użytki rolne

grunty
orne

sady

łąki i
pastwiska

grunty
leśne *
[ha]

pozostałe
grunty
[ha]

bieszczadzki

113907

22853

7433

12

14817

85381

5673

przemyski

121122

63654

45103

1088

14004

51223

6245

jarosławski

102866

71827

50993

1140

16219

24570

6469

lubaczowski

130837

61899

38299

127

20818

64117

4821

468732

220233

141828

2367

65858

225291

23208

Łącznie

* Powierzchnia gruntów leśnych obejmuje powierzchnię lasów oraz gruntów związanych z gospodarką leśną.

Na terenie przygranicznym rozwija się bardzo intensywnie rolnictwo ekologiczne. Dynamicznemu
rozwojowi gospodarstw ekologicznych sprzyjają warunki wyznaczone przez: mało zanieczyszczone
środowisko, wsparcie finansowe w formie dotacji do powierzchni upraw ekologicznych, wzrost
zapotrzebowania na żywność wysokiej jakości oraz rozwój agroekoturystyki. Programy rolno
środowiskowe dają szansę rolnikom prowadzącym takie gospodarstwa na zmniejszenie oddziaływania
na środowisko poprzez nie stosowanie agrochemikaliów: nawozów sztucznych i środków ochrony
roślin.
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8. EKSPLOATACJA SUROWCÓW NATURALNYCH
Na terenie przygranicznym występują następujące surowce naturalne: gaz ziemny, ropa naftowa,
siarka rodzima, torf, kruszywa naturalne, surowce ilaste, piaskowce oraz złoża wód mineralnych.
Na rys. 8.1. przedstawiono rozmieszczenie złóż kopalin na obszarze przygranicznym.

Rys. 8.1. Rozmieszczenie złóż kopalin, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [3], [12], [15])

Głównym surowcem energetycznym jest gaz ziemny. Największe złoża gazu ziemnego
występują w powiecie jarosławskim i przemyskim. Są to ważne w skali kraju złoża wysokokalorycznego
gazu ziemnego, które są na bieżąco eksploatowane ze złoża pod nazwą „Przemyśl”. Zasoby
wydobywalne tego złoża wyniosły 9482,01 mln m 3 (stan na koniec 2013r.).
Złoża ropy naftowej występują w powiecie bieszczadzkim w okolicach miejscowości: Ropienka,
Łodyna, Brzegi Dolne, Czarna, Dwernik i Zatwarnica. Obecnie ropa naftowa wydobywana jest w trzech
kopalniach: Kopalnia Ropy Naftowej Łodyna-Brzegi OZR Czarna w miejscowości Czarna, Kopalnia
Ropy Naftowej Łodyna-Brzegi w miejscowości Łodyna oraz Kopalnia Ropy Naftowej Wańkowa
w miejscowości Ropienka.
Siarka rodzima występuje w powiecie lubaczowskim, w gminach Lubaczów i Horyniec. Zasoby
tego złoża oszacowano na 102 528 ton siarki na powierzchni 15 ha. Obecnie jednak, po okresie
kilkuletniej eksploatacji w latach 1977 do 1993r., zaniechano jej wydobycia.
Złoża torfu występują w powiecie lubaczowskim, w okolicach Narola, Horyńca Zdroju, Lubaczowa
oraz w powiecie przemyskim, w okolicach Dubiecka. Największe złoża torfowe „Brodoszurki” znajdują
się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Eksploatacji tych złóż nie
przewiduje się z uwagi na wysokie walory krajobrazowe tego terenu, który został objęty ścisłą ochroną
w formie rezerwatu przyrody. Obecnie eksploatowane jest jedynie złoże torfu borowinowego
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„Podemszczyzna”. Uzdrowisko Horyniec ma wyłączną koncesję na jego wydobywanie i rocznie
wykorzystuje najwyżej kilkaset ton.
Siarczkowe wody mineralne, występują w powiecie lubaczowskim w miejscowości Horyniec Zdrój
na głębokości 20-26 m ppt. Wody wypływają na powierzchnię w dolinie potoku Glinianiec jako tak
zwane „samo wypływy”. W celu ochrony udokumentowanego złoża siarczkowych wód mineralnych
ustanowiono na obszarze 180 ha obszar górniczy wód mineralnych Horyniec Zdrój.
8.1. UZDROWISKO W HORYŃCU ZDROJU
Jest jednym z większych uzdrowisk województwa podkarpackiego. Położone w najdalej
wysuniętej północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w gminie Horyniec Zdrój,
w malowniczej kotlinie u podnóża Roztocza Wschodniego i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Południowowschodnia granica gminy pokrywa się z granicą państwową z Ukrainą.
Klimat tego regionu pozostający pod wyraźnym wpływem oddziaływania wyżyn i bardzo
odczuwalnych wpływów kontynentalnych, wyróżnia się nieco ostrzejszym klimatem, dłuższą i bardziej
mroźną zimą, a dla równowagi także dłuższym i ciepłym latem.
Duże zalesienie oraz wyjątkowo sprzyjające warunki klimatyczne, które powstają poprzez
tzw. fitoklimat przesycony oparami olejków eterycznych wytworzony przez lasy sosnowe, są
szczególnie korzystne i cenne dla zdrowia.
Ogromnym atutem Horyńca-Zdroju jako uzdrowiska są jego zasobne źródła wód mineralnych:
słabo mineralizowanych wód siarkowo-wodorowych, wodorowo-węglanowych i wapniowo- sodowych
oraz złoża najwyższej jakości borowiny o znakomitych właściwościach leczniczych. W rejonie oraz
okolicy Parku Zdrojowego, który otacza sanatoria występuje aż 16 źródeł wód mineralnych. Pierwsze
źródła zostały odkryte już w XV wieku.
W Horyńcu Zdroju lecznictwo prowadzą 3 sanatoria:
1.
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS,
2.
Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.,
3.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka”.
Nowoczesne, dobrze wyposażone sanatoria, posiadające szeroką ofertę leczniczą prowadzą
przede wszystkim leczenie chorób reumatycznych, kostno-stawowych, narządów ruchu i kręgosłupa
oraz przemiany materii i chorób neurologicznych.

9. PRZYRODA
Teren przygraniczny, pomimo tego, że rozciąga się na stosunkowo niewielkim obszarze, jest
bardzo bogaty krajobrazowo i przyrodniczo ze względu na swoją różnorodność fizjograficzną. Ponad
61% powierzchni (290 km2) objęta została różnorodnymi formami ochrony przyrody w zależności od
stanu zachowania biocenoz, różnorodności przyrody i krajobrazu, nagromadzenia zbiorowisk
i gatunków unikatowych.
W tab. 9.1. przedstawiono obszary chronione w powiatach obszaru przygranicznego
wg. zajmowanej powierzchni.
Tab. 9.1. Powierzchnia obszarów chronionych, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [1], [4])

powiat

bieszczadzki
przemyski
m. Przemyśl
jarosławski
lubaczowski
łącznie

powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona [ha]
ogółem
w tym:
obszary
% pow.
parki
parki
rezerwaty
chronionego
ha
1/
2/
ogólnej
narodowe
krajobrazowe
przyrody
krajobrazu2/
116 745,0
100,0
23 111,8
58 778,7
1 703,0
30 214,0
85 608,5
70,7
56 065,4
1 188,5
28 162,2
242,9
5,3
94,0
2,1
145,0
24 643,4
24
24 507,0
62 683,2
47,9
23 631,1
391,3
38 501,4
289 923,0
61,3
23 111,8
138 569,2
6 569,8
121 529,6

pomniki
przyrody
ha
84
204
33
38
182
541

1/ Bieszczadzki Park Narodowy
2/ Bez powierzchni rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych położonych
na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.




Na system ochrony przyrody obszaru przygranicznego składają się:
Bieszczadzki Park Narodowy,
5 parków krajobrazowych: Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Park
Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy
Pogórza Przemyskiego,
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obszary chronionego krajobrazu: Przemysko – Dynowski, Sieniawski, Roztoczański
i Wschodniobeskidzki,

34 rezerwaty przyrody.
Na rys. 9.1. przedstawiono położenie obszaru przygranicznego województwa podkarpackiego na tle
obszarów chronionych.
4

Rys. 9.1. Położenie obszaru przygranicznego województwa podkarpackiego na tle obszarów chronionych, 2013 r.
(źródło: [6], [12], [16])

9.1. BIESZCZADZKI PARK NARODOWY
Bieszczadzki Park Narodowy, utworzony w 1973 r., położony jest w powiecie bieszczadzkim, na
terenie Bieszczadów Zachodnich. Powierzchnia parku wynosi 29 196 ha. Park chroni fragmenty
wschodniokarpackiej przyrody Bieszczadów Zachodnich, sięgając po ich najwyższe partie, z głównym
szczytem Tarnicą (1 346 m n.p.m.). W Bieszczadach występują trzy piętra roślinności: piętro pogórza
sięgającego do ok. 500 m n.p.m., piętro regla dolnego sięgające do ok. 1 150 m n.p.m. oraz piętro
połonin (zbiorowisk subalpejskich i alpejskich), rozciągające się ponad górną granicą lasu. Największe
z połonin to Połonina Caryńska i Połonina Wetlińska.
Roślinność leśna parku obejmuje wiele zespołów, począwszy od najbardziej rozpowszechnionej
buczyny karpackiej oraz uboższej kwaśnej buczyny, poprzez olszynkę karpacką, dolnoreglowe bory
jodłowo-świerkowe, po najcenniejsze, występujące wyłącznie w Bieszczadach, jaworzynę ziołoroślową
i ziołoroślową buczynę krzywulcową.
Różnorodność biocenotyczną parku w znaczny sposób wzbogaca ok. 40 zbiorowisk
połoninowych (zbiorowiska zaroślowe, traworoślowe, ziołoroślowe, krzewinkowe) oraz najcenniejsze,
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zajmujące najmniejsze powierzchnie w przyszczytowych częściach połonin, zbiorowiska alpejskie
(murawy, naturalne zbiorowiska szczelin i półek skalnych, borówczyska bażynowe i połoninowe oraz
torfowiska połoninowe).
Na terenie parku znajdują się 74 gatunki roślin prawnie chronionych (naczyniowych i niższych)
oraz kilka gatunków mających tu jedyne w Polsce stanowiska (tojad bukowiński, sesleria bielza, lepnica
karpacka).
Fauna parku liczy 231 gatunków kręgowców, w tym 58 ssaków (m.in.: niedźwiedź brunatny, wilk,
żbik, ryś i żubr), 144 gatunków ptaków (m.in.: orzeł przedni, gadożer, orzełek włochaty) oraz
7 gatunków gadów (m.in. bardzo rzadko występujący w Polsce wąż eskulapa).

Rys. 9.1.1. Bieszczadzki Park Narodowy, Hnatowe Berdo, 2012 r. (źródło: [12])

Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu
Biosfery „Karpaty Wschodnie”, który został powołany w 1992 r. przez UNESCO. W 1998 r. UNESCO
nadało oficjalnie status rezerwatu biosfery dwóm obszarom chronionym na Ukrainie, dzięki czemu
powstał pierwszy w świecie trójpaństwowy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”.
Obecnie w skład Rezerwatu wchodzi sześć jednostek ochronnych przylegających do siebie w strefie
przygranicznej na terytoriach trzech państw. Po stronie polskiej Bieszczadzki Park Narodowy i dwa
parki krajobrazowe będące jego otuliną (Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy
Doliny Sanu), po stronie słowackiej Park Narodowy „Połoniny” z częścią dawnego obszaru chronionego
„Karpaty Wschodnie”, po stronie ukraińskiej Użański Park Narodowy i Nadsański Park Krajobrazowy.
Współpraca tych trzech państw, w zakresie doskonalenia metod ochrony przyrody tej części Karpat
Wschodnich, od kilku lat rozwija się intensywnie.
9.2. PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY SANU
Park Krajobrazowy, zajmujący powierzchnię 28 718 ha, położony jest na terenie powiatów
bieszczadzkiego i leskiego. Przez środek parku przepływa rzeka San. Obszar parku sięga od źródeł
Sanu do zbiornika zaporowego „Solina”. Od północnego wschodu część parku stanowi naturalną otulinę
Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
W parku występują dwa piętra roślinne pogórze oraz dominujący regiel dolny. Lasy (głównie
żyzna buczyna karpacka) stanowią 80% terenu parku. Dolinę Sanu porasta olszyna górska. Flora
naczyniowa parku liczy 806 gatunków, wśród nich endemity wschodniokarpackie (wilczomlecz karpacki,
tojad, śnieżyca wiosenna oraz żyjący na drewnie bukowym saprofityczny grzyb boczniak wetliński).
Bardzo urozmaiconą faunę parku reprezentują: niedźwiedź brunatny, żubr, wąż eskulapa oraz orzeł
przedni, orlik krzykliwy i bocian czarny.
Na obszarze Parku znajdują się 4 rezerwaty przyrody: "Zakole", "Krywe", "Hulskie", „Snieżyca
Wiosenna”.
9.3. PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH
Park położony jest na terenie powiatu bieszczadzkiego i sanockiego. Zajmuje powierzchnię
56 032 ha. Park obejmuje fragment Gór Sanocko-Turczańskich przylegających do Pogórza
Przemyskiego. Jego wschodnią granicę na odcinku Bandrów - Arłamów stanowi granica państwowa
z Ukrainą, część południową stanowi linia drogowo-kolejowa na odcinku Ustrzyki Dolne-Lesko, część
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zachodnią Dolina Sanu od Monasterca po Dobrą, a część północną stanowi granica administracyjna
gminy Ustrzyki Dolne.
Zbiorowiska leśne zajmują 73% powierzchni parku i charakteryzują się piętrowym układem
roślinności. Piętro regla dolnego stanowią lasy bukowe i bukowo-jodłowe z runem typowym dla żyznej
buczyny karpackiej. Piętro niższe pogórza porasta podgórska forma buczyny karpackiej oraz grądy
odmiany wschodniokarpackiej. Florę reprezentuje ok. 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunki
górskie, podgórskie i pontyjskie. Faunę reprezentują duże ssaki puszczańskie: niedźwiedzie, wilki,
rysie, jelenie, orły przednie, orliki krzykliwe i puchacze. Osobliwością parku są liczne słone źródła oraz
złoża roponośne.
W parku znajduje się 9 rezerwatów przyrody: „Chwaniów”, „Dybek”, „Góra Sobień”, „Na
Opalonym”, „Polanki”, „Buczyna w Wańkowej”, „Nad Trzciańcem”, „Na Oratyku” oraz „Cisy
w Serednicy”.
9.4. PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ
Powierzchnia parku wynosi 28 978 ha. Część obszaru parku (7 675 ha) położona jest na terenie
gmin województwa podkarpackiego Cieszanów i Narol, pozostała część (21 303 ha) na terenie
województwa lubelskiego.
Teren parku w przeważającej części porastają bory sosnowe o dużym zróżnicowaniu siedlisk, od
borów suchych do bagiennych i wilgotnych, fragmentarycznie występują buczyny z udziałem jodły oraz
olsy tworzące wysoce naturalny krajobraz, urozmaicony ciągami wydm i brzeżnym pasmem wzgórz
Roztocza. Przeważający teren parku zajmują równiny z dwoma wyróżniającymi się masywami górskimi
Grochy i Bukowy Las (270 - 310 m. n.p.m.).
W parku występują progi tektoniczne pochodzące z okresu tworzenia się Karpat. Są one
widoczne w korytach rzek: Tanwi i Sopotu, tworząc niewielkie wodospady zwane szumami lub
szypotami.
Wielkie kompleksy leśne i podmokłe tereny stały się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Liczną florę reprezentują objęte ochroną gatunkową m. in.: kosaćce, widłaki, rosiczki, storczyki. Faunę
reprezentują m.in.: gronostaj, chomik europejski, popielica, orzesznica, żołędnica, wilk, ryś, dzik, łoś,
jeleń.
W parku znajduje się jeden rezerwat „Nad Tanwią”, 9 pomników przyrody ożywionej (pojedyncze
drzewa i grupy drzew) oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej (źródlisko rzeki Jeleń i wodospad na rzece
Jeleń).
9.5. POŁUDNIOWO-ROZTOCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Powierzchnia parku wynosi 20 376 ha. Część obszaru parku (16 237 ha) położona jest na terenie
gmin województwa podkarpackiego Horyniec i Narol, a część (4 019 ha) na terenie województwa
lubelskiego. Zróżnicowana budowa geomorfologiczna dodaje parkowi niezwykłego uroku.
Charakterystyczne są garby, płaskowyże, pagórki i wąwozy oraz obniżenia: doliny, kotliny. Najwyższe
wzniesienie w granicach Polski sięga do 395 m. n.p.m. Głównymi rzekami są Tanew i Rata. Dolina
Tanwi została objęta rezerwatem z unikatowymi progami skalnymi, tzw. szumami albo szypotami w dnie
rzeki. Znaczącym dopływem Tanwi jest rzeczka Jeleń z najwyższym (1,5 m) naturalnym wodospadem
na Roztoczu.
W parku dominują bory sosnowe i jodłowe, a także buczyna karpacka. Występuje wiele gatunków
roślin chronionych, m.in. widłaki, rosiczki, paprotniki. Faunę reprezentują: wydra, borsuk, kuna leśna,
gronostaj i łasica, pustułka, orlik , puchacz, dudek oraz bocian czarny.
Osobliwością geologiczną są skalne wychodnie wapienno - margliste w Monastyrzu uznane za
pomnik przyrody.
Na obszarze parku wyznaczono dwa rezerwaty przyrody: „Sołokija” i „Źródła Tanwi”.
9.6. PARK KRAJOBRAZOWY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO
Powierzchnia parku wynosi 61 862 ha. Obszar parku obejmuje jedyny w Polsce fragment
najbardziej wysuniętych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. Niewysokie, przepiękne góry
z rusztową rzeźbą grzbietów oraz kratową siecią dolin rzecznych sięgają do ponad 600 m n.p.m. (Suchy
Obycz - 617 m n.p.m. i Kopystanka - 541 m n.p.m.). Osobliwe są również odkrywki fliszu karpackiego,
m.in. w Rybotyczach i Kotowie oraz kamieniołomy w Krzeczkowej. Lasy zajmują ponad 60%
powierzchni parku, w których dominują kompleksy leśne w postaci buczyn i grądów. W wyższych
partiach Pogórza rozciągają się najpiękniejsze lasy jodłowo-bukowe oraz dobrze zachowane naturalne
buczyny. Wielką osobliwością przyrodniczą parku są zbiorowiska kserotermiczne przypominające

17

kwietny step łąkowy. Na Pogórzu Przemyskim żyje wiele gatunków puszczańskich ssaków (niedźwiedź,
wilk, ryś, żbik) oraz rzadkich gatunków ptaków (orzeł przedni, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, dzięcioł
trójpalczasty). Tereny te objęte są ochroną w ramach sieci NATURA 2000.
Wyjątkowe wartości naukowe i przyrodniczo-krajobrazowe Pogórza Przemyskiego skłoniły
przyrodników do przygotowania projektu utworzenia na tym terenie parku narodowego. Utworzenie
parku w tej części Karpat Wschodnich byłoby ważnym uzupełnieniem krajowego systemu obszarów
chronionych.
Na terenie parku znajduje się 8 rezerwatów przyrody: „Brzoza Czarna”, „Krępak”, „Broduszurki”,
„Turnica”, „Reberce”, „Przełom Hołubli”, „Kalwaria Pacławska”, „Kopystanka”.
9.7. ROZTOCZAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu położony w północnej części powiatu
lubaczowskiego w gminach Horyniec, Narol i Lubaczów, spełnia funkcję otuliny Parków Krajobrazowych
Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego. Cechuje go wysoki stopień naturalności krajobrazu oraz
duża lesistość (ok. 52%).
Przepuszczalność wapiennego podłoża skalnego powoduje powstawanie tzw. zjawisk
krasowych. Pod wpływem zakwaszonej przez dwutlenek węgla wody, ze skał wapiennych zostaje
wymyty węglan wapnia. Woda penetrując skały, drąży coraz to większe szczeliny i prowadzi do
powstania labiryntu podziemnych korytarzy, jaskiń i kominów. Jednym z ważnych walorów
przyrodniczych jest występowanie w okolicach Horyńca leczniczych źródeł siarkowych i borowin.
Na terenie obszaru chronionego występują 2 rezerwaty przyrody: „Jedlina”, ”Minokąt”.
9.8. SIENIAWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszar obejmuje część terenów powiatu lubaczowskiego (gminy Oleszyce i Stary Dzików) oraz
część powiatu jarosławskiego (gminę Wiązownicę). Na obszarze chronionego krajobrazu przeważają
Lasy Sieniawskie, będące częścią Puszczy Sandomierskiej. Na żyznych glebach części wschodniej
występują lasy mieszane i bory nadające krajobrazowi niepowtarzalne piękno dzięki znacznej
różnorodności form i stopniowemu przechodzeniu jednych w drugie.
Atrakcyjności turystycznej temu terenowi dodają duże kompleksy leśne obfitujące w zwierzynę,
owoce runa leśnego i grzyby. Głównym ośrodkiem turystyki pobytowej jest Radawa - malownicza wieś
letniskowa.
9.9. PRZEMYSKO-DYNOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar gminy Bircza, Dubiecko,
Fredropol, Jawornik Polski, Krasiczyn, Krzywcza, Pruchnik, Przemyśl, Rokietnica, Roźwienica
i Żurawica.
Znaczną powierzchnię obszaru porastają lasy liściaste i mieszane o wysokim stopniu
naturalności. Na terenie tym zaznacza się wyraźnie rusztowy układ dolin rzecznych i lesistych grzbietów
górskich, charakterystycznych dla Karpat Wschodnich. Szczególnie piękne są doliny rzek Sanu i Wiaru.
San na odcinku górzystym w kierunku Przemyśla płynie wieloma zakolami tworząc liczne przełomy.
W granicach obszaru utworzono jeden rezerwat przyrody "Leoncina".
9.10. WSCHODNIOBESKIDZKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 99 667 ha i położony
jest na terenie gmin Baligród, Brzozów, Czarna, Dydnia, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica,
Nozdrzec, Sanok, Solina, Zagórz i Ustrzyki Dolne. Obszar pełni funkcję otuliny dla Parku
Krajobrazowego Gór Słonnych.
Obszar charakteryzuje wysoka lesistość. W drzewostanach przeważają jodła i buk. Dominującym
zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka występująca w wielu podzespołach. Runo obfituje
w gatunki rzadkie oraz objęte ochroną gatunkową. Są to m.in. buławnik mieczolistny, parzydło leśne,
tojad dzióbaty, wawrzynek wilczełyko.
Rozległe kompleksy lasów charakteryzują się również bogactwem gatunkowym fauny. Ma ona
charakter typowo górski, obecne są tutaj również gatunki puszczańskie oraz spora grupa taksonów
niżowych. Jej specyfikę podkreślają endemity karpackie (traszka karpacka, salamandra plamista) oraz
gatunki ciepłolubne (muchołówka białoszyja).
Na jego terenie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Przełom Osławy nad Duszatynem” i „Olsza
Kosa w Stężnicy”.
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9.11. OBSZARY NATURA 2000
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników
różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. na terytorium wszystkich
państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno
zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, jak
również typowych, nadal powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych.
Proces wdrażania sieci Natura 2000 w Polsce trwa od maja 2004 r. Obecnie na obszarze
przygranicznym wyznaczono 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz 14 obszarów mających
znaczenie dla Wspólnoty (OZW) - Tab.9.11.1.
Tab. 9.11.1. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (Natura 2000) i Obszary Mające Znaczenie
Dla Wspólnoty (OZW), obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [16])
Lp.

Kod

Nazwa Obszaru

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)
1.

PLC180001

Bieszczady

2.

PLB180003

Góry Słonne

3.

PLB060008

Puszcza Solska

4.

PLB180001

Pogórze Przemyskie

5.

PLB0600012

Roztocze

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW)
1.

PLC180001

Bieszczady

2.

PLH180008

Fort Salis Soglio

3.

PLH180002

Ostoja Góry Słonne

4.

PLH180017

Horyniec

5.

PLH180012

Ostoja Przemyska

6.

PLH180007

Rzeka San

7.

PLH060018

Uroczyska Puszczy Solskiej

8.

PLH180020

Dolina Dolnego Sanu

9.

PLH180054

Lasy Sieniawskie

10.

PLH180024

Łukawiec

11.

PLH060089

Minokąt

12.

PLH180026

Moczary

13.

PLH180050

Starodub w Pełkiniach

14.

PLH180030

Uroczyska Roztocza Wschodniego

9.12. ARBORETUM W BOLESTRASZYCACH
Arboretum znajduje się miejscowości Bolestraszyce, 7 km na północny wschód od Przemyśla.
Zajmuje obszar 25 ha, w tym 0,87 ha stawów. Arboretum leży na krawędzi Bezleśnego Progu
Lessowego oraz Kotliny Sandomierskiej. W obszar arboretum został włączony dwór wraz z okalającym
go parkiem. W dworze tym w wieku XIX mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski.

Rys. 9.12.1. Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyśla, pow. przemyski, kosaćce wodne, 2012 r. (źródło: [12])
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Park w arboretum nadaje szczególnego charakteru o niepowtarzalnym wizerunku dla całego
kompleksu przyrody. Nowo powstające ogrody z nasadzeniami unikatowych gatunków światowych
prezentują się wyjątkowo wśród dominujących starodrzewów. U podnóża starego wzgórza rozpościera
się teren równinny ze stawami zasiedlonymi rzadkimi gatunkami fauny i flory (m.in. kosaćce, lilie wodne,
orzech wodny, różnorodne gatunki ryb).

10. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
10.1. POBÓR WODY
Dla gospodarki wodnej w obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego bardzo ważne
znaczenie ma rzeka San. Stanowi ona główne źródło poboru wody dla potrzeb socjalno-bytowych
i przemysłowych w powiecie bieszczadzkim, przemyskim grodzkim i ziemskim oraz jarosławskim.
W powiecie lubaczowskim woda pozyskiwana jest wyłącznie za pomocą ujęć wód podziemnych.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 r. w powiatach obszaru przygranicznego,
na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, zużyto łącznie 27 798,7 dam3 wody, w tym na potrzeby
przemysłu 1 009 dam3.
Na rys. 10.1.1 przedstawiono zużycie wody w poszczególnych gminach na obszarze przygranicznym.
Największe ilości wody zostały zużyte w gminie Stubno, mieście Przemyślu, gminie Cieszanów
i mieście Jarosławiu.

Rys.10.1.1. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w gminach na obszarze przygranicznym, 2013 r.
(źródło: [1], [12])
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10.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Główną presję na wody powierzchniowe w obszarze przygranicznym wywierają punktowe źródła
emisji ścieków komunalnych i przemysłowych. Ponadto degradację wód rzecznych powodują
zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z terenów użytkowanych rolniczo oraz z komunalnych źródeł
rozproszonych (spływy wód deszczowych z terenów rolniczych, nieuporządkowana gospodarka
ściekowa oraz spływy z zanieczyszczonych powierzchni obszarów miejskich).
Na rys. 10.2.1. przedstawiono obszary związane z presją rolniczą oraz presją komunalnych
źródeł rozproszonych na obszarze przygranicznym wyznaczone na podstawie analizy presji wykonanej
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w 2013 r.

Rys. 10.2.1. Rozmieszczenie obszarów związanych z presją rolniczą oraz z presją rozproszonych źródeł komunalnych,
obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [7], [10], [13], [14])

Odbiornikiem ścieków komunalnych oraz przemysłowych na terenie powiatów przemyskiego
grodzkiego, przemyskiego ziemskiego i jarosławskiego jest rzeka San i jej dopływy. Na terenie powiatu
lubaczowskiego odbiornikiem ścieków są rzeki Lubaczówka i Tanew oraz ich dopływy. Na terenie
powiatu bieszczadzkiego ścieki odprowadzane są do rzeki Strwiąż oraz rzeki San i jej dopływów.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2013 r. na obszarze
przygranicznym działało 64 komunalne biologiczne oczyszczalnie ścieków, w tym 7 oczyszczalni
z podwyższonym usuwaniem biogenów. W 2013 r. do wód powierzchniowych z całego terenu
przygranicznego odprowadzono 8 705 dam3 komunalnych ścieków oczyszczonych.
Największą ilość ścieków komunalnych (tj. 3 243,7 dam3) odprowadzano z obszaru powiatu
jarosławskiego i miasta Przemyśla.
Ścieki z komunalnych oczyszczalni ścieków obciążyły środowisko wodne, w zakresie parametrów
fizykochemicznych: pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne
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zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny następującymi
ładunkami zanieczyszczeń:
 BZT5 – 85,41 Mg/rok,
 ChZT - Cr – 457,67 Mg/rok,
 zawiesiny ogólne – 104,38 Mg/rok,
 azot ogólny – 93,58 Mg/rok,
 fosfor ogólny – 8,34 Mg/rok.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2013 r. na obszarze przygranicznym
działało 6 przemysłowych oczyszczalni ścieków. W 2013 r. sektor przemysłowy odprowadził do wód
powierzchniowych 745 dam3 ścieków.
Ścieki z przemysłowych oczyszczalni ścieków obciążyły środowisko wodne, w zakresie
parametrów fizykochemicznych: pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne
zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), zawiesiny ogólne następującymi ładunkami zanieczyszczeń:
 BZT5 – 1,52 Mg/rok,
 ChZT - Cr – 5,03 Mg/rok,
 zawiesiny ogólne – 1,65 Mg/rok.
Na podstawie danych przedstawionych w „Zbiorczym zestawieniu sprawozdań marszałków
województw z realizacji KPOŚK w roku 2013”, na obszarze przygranicznym istniało 35 aglomeracji
(uwzględnione w KPOŚK) o RLM ≥ 2000. Zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001) aglomeracja oznacza
teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki
komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.
Na rys. 10.2.2. przedstawiono rozmieszczenie oczyszczalni ścieków istniejących oraz
projektowanych w aglomeracjach o RLM ≥ 2000.

Rys. 10.2.2. Oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach o RLM ≥2000, obszar przygraniczny 2013 r.
(źródło: [8], [9], [10], [14])
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11. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (2011), nakładające na gminę nowe zadania.
Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady
finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy od 1 lipca 2013 r. właścicielami wytworzonych przez
mieszkańców odpadów stały się gminy.
Ustawa nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:
 w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – co
najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
 w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - co najmniej 70%
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
Odpady komunalne zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach (2012) oznaczają odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także
odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych. Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze przygranicznym są
gospodarstwa domowe, obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej.
Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze przygranicznym, prezentowane
w niniejszym rozdziale, zostały opracowane na podstawie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r., sporządzonych przez wójtów, burmistrzów miast
i prezydenta miasta przekazanych do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
W 2013 r. na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego odpady komunalne
odebrano od 97 446 właścicieli nieruchomości. Ogółem zebrano 60 594,6 Mg odpadów komunalnych.
Odpady niesegregowane (zmieszane) stanowiły 84,1 % (50 954,0 Mg) odpadów odebranych z terenu
gmin w obszarze przygranicznym. Pozostałą część odpadów - 15,9 % (9 640,6 Mg) stanowiły odpady
zebrane selektywnie. Największą ilość odpadów komunalnych odebrano z terenu powiatu
jarosławskiego (31,5 %) i powiatu grodzkiego Przemyśl (29,8 %).
Na rys. 11.1. przedstawiono ilość odebranych odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
z terenu powiatów obszaru przygranicznego, w 2013 r.

odpady niesegregowane (zmieszane) [Mg]
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6147,1

lubaczowski

przemyski

2351,3

0

bieszczadzki

grodzki
Przemyśl

jarosławski
powiaty

Rys.11.1. Ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odebranych z terenu powiatów obszaru przygranicznego,
2013 r. (źródło: [17])

Odpady niesegregowane (zmieszane) w 42,4 % zostały poddane składowaniu natomiast
pozostałe zmieszane odpady zostały przekazane do: Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych,
kompostowni frakcji podsitowej w Młynach (87,5 %) będącej Regionalną Instalacją Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Wschodniego w województwie podkarpackim; Sortowni
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odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych w Ustrzykach Dolnych (10,0 %), pełniącej funkcje
instalacji zastępczej. Pozostałe odpady zostały przekazane do: Sortowni odpadów zmieszanych i
zbieranych selektywnie w Sigiełkach; Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych w Giedlarowej;
Instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów w Mielcu; Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy.
Jednym z głównych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie
we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r., ustalony na 16.07.2013 r. wynosi 50,0%, natomiast poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ustalony
na 2013 r. wynosi 12%.
Średni osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych biodegradowalnych w 2013
r. dla gmin obszaru przygranicznego wyniósł 45,6 %, natomiast średni osiągnięty poziom recyklingu
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 29,6 %.
Na rys. 11.2. przedstawiono poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania osiągnięte przez poszczególne gminy w obszarze
przygranicznym w 2013 r.

Rys. 11.2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
osiągnięty przez poszczególne gminy w obszarze przygranicznym, 2013 r. (źródło: [3], [12], [17])

Na rys. 11.3. przedstawiono poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięte przez poszczególne
gminy w obszarze przygranicznym w 2013 r.
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Rys.11.3. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez poszczególne gminy w obszarze przygranicznym w 2013 r.
(źródło: [3], [12], [17])

Największą ilość wśród odpadów wysegregowanych przez mieszkańców gmin obszaru
przygranicznego stanowiły: opakowania ze szkła (24,7 %), odpady z czyszczenia ulic (21,1 %),
opakowania z tworzyw sztucznych (15,4 %), odpady betonu (6,2 %). Pozostałe 32,6 % stanowiły
głównie: odpady wielkogabarytowe, zmieszane odpady opakowaniowe, odpady gruzu i zmieszane
odpady betonu, zużyte urządzenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyte opony. Odpady
z segregacji przekazywane są specjalistycznym firmom zajmujących się odzyskiem, recyklingiem lub
przetwórstwem odpadów.
Na rys.11.4. przedstawiono strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie
i wysegregowanych z odpadów komunalnych zmieszanych w 2013 r. na terenie obszaru
przygranicznego.
W 2013 r. na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego funkcjonowało pięć
składowisk odpadów komunalnych, w tym jedno z wydzieloną kwaterą na odpady zawierające azbest.
Na rys. 11.5. przedstawiono rozmieszczenie składowisk odpadów na obszarze przygranicznym
województwa podkarpackiego.
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Rys.11.4. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych ze zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie obszaru przygranicznego, 2013 r. (źródło: [17])

Rys. 11.5. Rozmieszczenie składowisk odpadów, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [6], [12])
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12. PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA
12.1. OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach Państwowego
monitoringu środowiska. W latach 2011-2013 monitoring wód powierzchniowych w województwie
podkarpackim prowadzony był na podstawie „Programu Państwowego monitoringu środowiska
województwa podkarpackiego na lata 2010-2012” i Aneksu Nr 1 do Programu, oraz na podstawie
„Programu Państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”
zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Podstawą wykonania oceny był projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości
dla substancji priorytetowych i wytyczne zawarte w opracowanym przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska projekcie „Poradnika do monitoringu wód powierzchniowych”.
Ocena została sporządzona na podstawie zweryfikowanego zbioru danych monitoringowych
pochodzących z lat 2011-2013. Zgodnie z zaleceniami GIOŚ w wybranych przypadkach do oceny
niektórych elementów wykorzystano dane uzyskane w 2010 r. W ocenie nie uwzględniono wyników
mało wiarygodnych, wyników uzyskanych w warunkach odbiegających od normalnych, a także wyników
związanych z powtarzalnymi zjawiskami charakterystycznymi dla ocenianej jednolitej części wód.
W ocenie stanu wód zastosowano procedurę dziedziczenia oceny, która polega na przeniesieniu
do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych,
hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat poprzednich (w ocenie za 2013 z lat 2011-2012)
w przypadku, gdy jednolita część wód nie została objęta monitoringiem w 2013 r., bądź była nim objęta
w węższym zakresie. Dziedziczeniu nie podlegają te elementy, które badane są w każdym roku cyklu
badawczego. W zakresie tych elementów odziedziczone oceny aktualizowane są o dane najnowsze.
W 2013 r. dokonano oceny stanu wód na obszarze przygranicznym dla 22 jednolitych części wód
rzecznych, w tym 16 naturalnych i 6 silnie zmienionych części wód. Jednolite części wód dla których
sporządzono ocenę, położone są w 7 zlewniach (zlewnie 3 poziomu wg Mapy Podziału
Hydrograficznego Polski), z czego 5 zlewni znajduje się w obszarze Dorzecza Górnej Wisły, 1 zlewnia
w obszarze Dorzecza Środkowej Wisły i 1 zlewnia w Dorzeczu Dniestru. Badania wód wykonano
ogółem w 23 punktach pomiarowo-kontrolnych, w których został zrealizowany program monitoringu
diagnostycznego, operacyjnego, monitoringu obszarów chronionych lub monitoringu badawczego.
Program monitoringu diagnostycznego zrealizowano w 12 reprezentatywnych punktach pomiarowokontrolnych położonych w 12 jednolitych częściach wód powierzchniowych.
Jednolite części wód poddane ocenie reprezentowały 8 typów abiotycznych rzek polskich
charakterystycznych dla krajobrazu wyżynnego i nizinnego, które przedstawiono w tab. 12.1.1.
Tab. 12.1.1. Typy abiotyczne rzek reprezentowanych przez jednolite części wód rzecznych, obszar
przygraniczny 2013 r. (źródło: [22])

Typ abiotyczny rzeki
Krajobraz wyżynny
Potok wyżynny węglanowy z substratem
6
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych
9
Mała rzeka wyżynna węglanowa
12
Potok fliszowy
14
Mała rzeka fliszowa
15
Średnia rzeka wyżynna - wschodnia
Krajobraz nizinny
16
Potok nizinny lessowy lub gliniasty
17
Potok nizinny piaszczysty
19
Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta
Razem

Ogółem

Liczba ocenionych JCW
w tym:
JCW silnie
JCW naturalne
zmienione

2

2

-

2
4
1
2

1
4
1
-

1
2

3
2
6
22

3
2
3
16

3
6

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie wyników klasyfikacji stanu
ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanu
chemicznego uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. W przypadku, gdy
jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym, ocenę stanu wód
wykonuje się dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów chronionych uwzględniając ocenę spełniania
wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Ocena ostateczna jednolitej części wód
położonej w obszarze chronionym polega na porównaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie
reprezentatywnym oraz oceny wykonanej w punkcie monitoringu obszarów chronionych. Ostateczna
ocena stanu jednolitej części wód determinowana jest zawsze przez gorszy z uzyskanych stanów.
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Jedną z zasad projektowania sieci monitoringu wód powierzchniowych, jest zasada lokalizacji punktu
reprezentatywnego w jednolitej części wód, zapewniająca realizację kilku programów monitoringu
jednocześnie, w tym programów monitoringu obszarów chronionych. W idealnej sytuacji ocena stanu
jednolitej części wód występującej na obszarze chronionym jest możliwa na podstawie danych
uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. Wszystkie jednolite części wód
z obszaru przygranicznego objęte oceną w 2013 r., występują w co najmniej jednym obszarze
chronionym.
Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych
przedstawia rys. 12.1.1.
ELEMENTY BIOLOGICZNE

ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE
I SPECYFICZNE
ZANIECZYSZCZENIA
SYNTETYCZNE I NIESYNTETYCZNE
(wspierające)

STAN
EKOLOGICZNY

HYDROMORFOLOGICZNE
(wspierające)

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE
I INNE

STAN
CHEMICZNY

STAN WÓD W
OBSZARACH
CHRONIONYCH
(LUB/I OCENA
SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
DODATKOWYCH
OKREŚLONYCH
DLA OBSZARÓW
CHRONIONYCH)

STAN WÓD

Rys. 12.1.1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych (źródło: [40])

Wyniki klasyfikacji biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych elementów jakości
wód, wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego oraz ocena stanu
wód w obszarach chronionych i ostateczna ocena stanu wód w poszczególnych jednolitych częściach
wód rzecznych w 2013 r. zostały przedstawione w tab. 12.1.2.
Szczegółowe zestawienia danych w zakresie oceny stanu jednolitych częściach wód
powierzchniowych w 2013 r. są udostępnione na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,84/2/klasyfikacja_jakosci_wod_w_rzekach.html.
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Klasa elementów FCH-SZ

Klasa elementów FCH

Klasa elementów HYMO

Klasa elementów BIOL

Ichtiofauna

Wskaźnik MZB

Klasa wskaźnika
FLORA
Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

Makrofity (MIR)

Fitobentos (IO)

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

Fitoplankton (IFPL)

Program monitoringu /2

Nazwa i kod ocenianej
jednolitej części wód
(JCWP)

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

Lp.

Nazwa i kod
reprezentatywnego
punktu pomiarowokontrolnego i/lub
punktu pomiarowokontrolnego
monitoringu
obszarów
chronionych /1

Typ abiotyczny

Tab. 12.1.2.Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny w 2013 r. (źródło: [22])

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

Ocena
spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych
(TAK/NIE)
[MOPI, N2000,
MORE, MOEU]

STAN
JCWP
w punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

STAN
JCWP

DOBRY

DOBRY

OBSZAR DORZECZA WISŁY
Region wodny Górnej Wisły
Zlewnia 221.San do Osławy
San do Wołosatego
1.
PLRW200012221149
San od Wołosatego do
2.
zbiornika Solina
PLRW200014221199
3.

Czarna
PLRW200012221349

San - Procisne
PL01S1601_3267

12

N

MO

I

San - Rajskie
PL01S1601_1905

14

N

MD

I

Czarna - Chrewt
PL01S1601_3244

12

N

MO

TAK
[N2000, MOEU]

II

I

I

II

I

I

I

I

I

I

BARDZO DOBRY
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II

II

II
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III

III
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II

II
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I

II
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[N2000]
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ZŁY
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III

I

I
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DOBRY
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ZŁY

ZŁY

IV

II

II

II

SŁABY

DOBRY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

III

II

I

II

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

I

II

II

II
II

I

DOBRY
II

DOBRY

DOBRY

TAK
[N2000, MOEU]

Zlewnia 223.San od Osławy do Wiaru

4.

San od Tyrawki do
Olszanki
PLRW20001522379
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PL01S1601_2236

15

T

MO

II

5.

San od Olszanki do
Wiaru
PLRW200015223999

San - Ostrów
PL01S1601_1916

15

T

MD

II

III

Zlewnia 224.Wiar
6.

Wiar do Sopotnika
PLRW20001222452

Wiar - Makowa
PL01S1601_3451

12

N

MD

I

III

7.

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
PLRW20009224571

Wiar - Sierakośce
PL01S1601_1918

9

N

MD

I

III

8.

Bonie
PLRW20006224989

Bonie - Nehrybka
PL01S1601_3245

6

N

MO

IV

9.

Wiar od granicy
państwa do ujścia
PLRW2000922499

Wiar - Stanisławczyk
PL01S1601_1919

9

T

MD

III

19

T

MO

I

III

II

II

III

Zlewnia 225.San od Wiaru do Wisłoka
10.

San od Wiaru do
Huczek
PLRW200019225131

San - Hureczko
PL01S1601_3307

DOBRY

TAK
[MOEU]
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Klasa elementów BIOL

Klasa elementów HYMO

Klasa elementów FCH

Klasa elementów FCH-SZ

I

PSD

III

II

PSD

II

I

II

III

II

II

II

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[N2000, MOEU]

ZŁY

ZŁY

II

II

II

II

DOBRY

DOBRY

TAK
[MOEU]

DOBRY

DOBRY

II

II

I

II

DOBRY

TAK
[MOEU]

III

III

II

II

UMIARKOWANY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

III

I

II

II

ZŁY

ZŁY

II

II

ZŁY

ZŁY

T

MD

I

III

12.

Rada
PLRW200016225329

Rada - Radymno1
PL01S1601_1923

16

N

MO

IV

13.

Szkło od granicy
państwa do ujścia
PLRW200019225499

Szkło - Węgry
PL01S1601_1947

19

N

MD

II

14.

Wyrwa
PLRW200017225589

Wyrwa - Kąty
PL01S1601_1924

17

N

MO

II

15.

Sołotwa do Glinianki
PLRW2000162256469

Sołotwa - Glinianka Basznia Górna
PL01S1601_3246

16

N

MD

III

III

16.

Lubaczówka od granicy
państwa
z Sołotwą od Glinianki
do Łukawca
PLRW200019225659

Lubaczówka Szczutków
PL01S1601_1948

19

T

MD

I

II

17.

Lubaczówka od
Łukawca do ujścia
PLRW200019225699

Lubaczówka Manasterz
PL01S1601_1949

19

N

MO

18.

Szewnia
PLRW200017225729

Szewnia - Leżachów
Osada
PL01S1601_1925

17

N

MO

19.

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka
PLRW2000192259

San - Ubieszyn
PL01S1601_1922

MD
19

Fitoplankton (IFPL)

19

II

III

Ichtiofauna

IV

Wisznia - Michałówka
PL01S1601_1945

11.

Wskaźnik MZB

II

Wisznia
PLRW200019225299

Lp.

Nazwa i kod ocenianej
jednolitej części wód
(JCWP)

Klasa wskaźnika
FLORA
Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

PPD

Makrofity (MIR)

II

Fitobentos (IO)

Program monitoringu /2

IV

Typ abiotyczny

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

Nazwa i kod
reprezentatywnego
punktu pomiarowokontrolnego i/lub
punktu pomiarowokontrolnego
monitoringu
obszarów
chronionych /1

IV

III

III

III

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

SŁABY

DOBRY

SŁABY

II

UMIARKOWANY

DOBRY

MOC

STAN
JCWP

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

DOBRY

TAK
[N2000, MOEU]

PSD

TAK
[MOPI]

N

San - Radymno
PL01S1601_2238

STAN
JCWP
w punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

TAK
[MOEU]

DOBRY

UMIARKOWANY

Ocena
spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych
(TAK/NIE)
[MOPI, N2000,
MORE, MOEU]

Zlewnia 228.Tanew
20.

Brusienka
PLRW200016228249

Brusienka - Niemstów
PL01S1601_3269

16

N

MO

III

III

I

II

UMIARKOWANY

NIE
[N2000, MORE,
MOEU]
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Klasa elementów BIOL

Klasa elementów HYMO

Klasa elementów FCH

Klasa elementów FCH-SZ

III

Ichtiofauna

III

Wskaźnik MZB

II

Klasa wskaźnika
FLORA
Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

Makrofity (MIR)

MD

Fitoplankton (IFPL)

N

Program monitoringu /2

6

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

Fitobentos (IO)

Rata - Prusie
PL01S1601_1962

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

Region wodny Środkowej Wisły
Zlewnia 266.Bug
Rata od źródeł do
21.
granic RP
PLRW20007266123

Typ abiotyczny

Lp.

Nazwa i kod ocenianej
jednolitej części wód
(JCWP)

Nazwa i kod
reprezentatywnego
punktu pomiarowokontrolnego i/lub
punktu pomiarowokontrolnego
monitoringu
obszarów
chronionych /1

III

I

II

II

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

UMIARKOWANY

DOBRY

Ocena
spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych
(TAK/NIE)
[MOPI, N2000,
MORE, MOEU]

NIE
[MOEU]

STAN
JCWP
w punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

STAN
JCWP

ZŁY

ZŁY

OBSZAR DORZECZA DNIESTRU
Region wodny Dniestru
Zlewnia 76.Strwiąż
Strwiąż do granicy
TAK
Strwiąż - Krościenko
UMIARKOWANY
22.
państwa
12 N
MD
II
III
II
III
III
I
II
II
PSD_sr
ZŁY
PL03S1601_0001
[N2000, MOEU]
PLRW9000127691
/1
Punkty reprezentatywne MD i MO są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MORE, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych
/2 W punktach reprezentatywnych MD i MO realizowany był także program monitoringu wybranych obszarów chronionych (MOC)

ZŁY

OBJAŚNIENIA:
stan / potencjał ekologiczny
stan
ekologiczny
BARDZO
DOBRY
DOBRY

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:

potencjał ekologiczny (jcw silnie
zmienione)
stan bardzo dobry /
potencjał maksymalny
stan / potencjał dobry

MAKSYMALNY
DOBRY

UMIARKOWANY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

stan chemiczny
DOBRY

stan dobry

PSD_sr

przekroczone stężenia średnioroczne
przekroczone stężenia maksymalne

PSD_max
poniżej stanu dobrego
PSD

Przekroczone środowiskowe normy jakości na
obszarach chronionych przeznaczonych do
zaopatrzenia ludności w wodę pitną

IFPL
IO
MIR
Wskaźnik FLORA
MMI
Wskaźnik MZB

- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów
chronionych
- wskaźnik fitoplanktonowy
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
- Makrofitowy Indeks Rzeczny
- zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych
- wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych

Klasa elementów BIOL
Klasa elementów HYMO
Klasa elementów FCH
Klasa elementów FCHSZ

- klasa elementów biologicznych
- klasa elementów hydromorfologicznych
- klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5)
- klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
(gr. 3.6)

Program monitoringu

Monitoring obszarów chronionych:
MOPI
N2000
MORE
MOEU

- jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
- obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
- jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
- obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych

stan
DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły
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12.1.1. KLASYFIKACJA STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny w przypadku
wód silnie zmienionych i sztucznych) określa się na podstawie badań elementów biologicznych,
charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów organizmów oraz na podstawie
elementów wspierających, czyli elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych.
Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości:
I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby,
V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny potencjał,
II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły
potencjał ekologiczny.
Elementy biologiczne
W ramach monitoringu diagnostycznego, badaniami objęto następujące elementy biologiczne:
fitoplankton w dużych rzekach nizinnych (w 1 ppk. San - Ubieszyn) lub fitobentos w pozostałych
rzekach (w 11 ppk.), makrofity (w 11 ppk.) i makrobezkręgowce bentosowe (w 8 ppk.). W programie
monitoringu operacyjnego na obszarze przygranicznym głównym badanym elementem biologicznym był
fitobentos. Dodatkowo w wybranych jednolitych częściach wód rzecznych w klasyfikacji
stanu/potencjału ekologicznego uwzględniono wyniki badań ichtiofauny (w 7 ppk.) przeprowadzonych
w latach 2011-2012 przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
Fitobentos okrzemkowy oraz fitoplankton są podstawowymi elementami biologicznymi przyjętymi
do klasyfikacji ekosystemów wodnych. Odzwierciedlają działanie dwóch głównych presji na wody
powierzchniowe: eutrofizacji i zanieczyszczeń organicznych. Do określenia klasy stanu lub potencjału
ekologicznego na podstawie fitobentosu okrzemkowego służy indeks okrzemkowy IO. W przypadku
fitoplanktonu w ocenie klasyfikuje się wskaźnik fitoplanktonowy IFPL. Wskaźniki te porównywane są
z wartościami granicznymi określonymi dla poszczególnych typów abiotycznych wód rzecznych.
Metoda klasyfikacji wód na podstawie makrofitów opiera się na ilościowej i jakościowej ocenie
składu gatunkowego roślin występujących w wodach. Wynik oceny prezentowany jest przez
Makrofitowy Indeks Rzeczny MIR, który odniesiony do wartości granicznych dla określonego typu rzeki
pozwala na klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego wód.

Rys. 12.1.1.1. Pobór próbek fitobentosu w rzece Sołotwa, pow. lubaczowski 2013 r. (źródło: [11])

W klasyfikacji na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, czyli organizmów zwierzęcych
zasiedlających dno ekosystemów wodnych, wykorzystuje się wskaźnik wielometryczny MMI_PL.
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego na podstawie ichtiofauny została wykonana
z zastosowaniem wskaźnika integralności biotycznej IBI dla dużych rzek nizinnych (środkowy bieg
Sanu) oraz wskaźnika ichtiologicznego EFI+_PL dla pozostałych rzek. Wartości graniczne tych
wskaźników dla poszczególnych klas jakości wód zostały określone w projekcie nowelizacji
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Uzupełnieniem zastosowanej metody jest
wskaźnik diadromiczny IRS_D, związany z występowaniem w badanej rzece ryb wędrownych
dwuśrodowiskowych (diadromicznych). Wskaźnik IRS_D wyznacza się porównując liczbę gatunków
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diadromicznych notowanych w badanej rzece historycznie i występujących obecnie. Jeśli w badanej
rzece w aktualnym badaniu stwierdzono mniej niż 50 % występujących historycznie gatunków
dwuśrodowiskowych, klasę stanu/potencjału wyznaczoną za pomocą wskaźnika EFI+_PL lub IBI obniża
się o jeden.
Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych (tab. 12.1.1.1.
i rys. 12.1.1.2.) wykazała stan bardzo dobry i maksymalny potencjał dla wód silne zmienionych (I klasa)
w 9,1 % ocenianych części wód, dobry stan/potencjał (II klasa) w 27,3 % części wód, umiarkowany
stan/ potencjał (III klasa) w 50,0 % części wód, słaby stan/potencjał (IV klasa) w 13,6 % części wód,
złego stanu (V klasa) elementów biologicznych nie stwierdzono. Elementy biologiczne charakteryzujące
się dobrym i wyższym niż dobry stanem i potencjałem ekologicznym stwierdzono ogółem w 36,4 %
klasyfikowanych części wód. W 63,6 % części wód elementy biologiczne osiągnęły stan niższy niż
dobry (umiarkowany lub słaby).
Tab. 12.1.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny
2013 r. (źródło: [22])
JCWP naturalne

ŁĄCZNIE

JCWP silnie zmienione

Klasa

Liczba JCWP

%

Klasa

Liczba JCWP

%

Klasa

Liczba JCWP

%

I

1

6,2

I

1

16,7

I

2

9,1

II

4

25,0

II

2

33,3

II

6

27,3

III

9

56,3

III

2

33,3

III

11

50,0

IV

2

12,5

IV

1

16,7

IV

3

13,6

V

-

-

V

-

-

V

-

-

RAZEM

16

100

RAZEM

6

100

RAZEM

22

100

NATURALNE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

6,2%

16,7%

25,0%

12,5%

16,7%

56,3%

33,3%

Klasyfikacja elementów biologicznych
I klasa

II klasa

33,3%

III klasa

IV klasa

Klasyfikacja elementów biologicznych
I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

Rys. 12.1.1.2. Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny
2013 r. (źródło: [22])

Elementy hydromorfologiczne
Elementy hydromorfologiczne to m. in.: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki oraz charakter
podłoża, czyli pewne elementy środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów żywych.
W jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych w latach 2010-2012, które na podstawie
przeglądu warunków hydromorfologicznych zostały wyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione,
elementom hydromorfologicznym nadano II klasę (dobry potencjał ekologiczny). Elementom
hydromorfologicznym w naturalnych jednolitych częściach wód rzecznych została przypisana I klasa
(bardzo dobry stan ekologiczny). Kryterium oceny elementów hydromorfologicznych stanowi lokalizacja
JCWP na głównym ciągu szlaku ryb wędrownych oraz istnienie drożnej przepławki dla ryb w budowlach
piętrzących.
W przypadku jednolitych części wód monitorowanych w 2013 r. ocenę elementów
hydromorfologicznych wykonano na podstawie wyników obserwacji przeprowadzonych w JCW P przez
biologów podczas poboru prób elementów biologicznych oraz na podstawie analizy dostępnych
materiałów KZGW i PIG. Spośród 22 JCWP przebadanych łącznie na obszarze przygranicznym,
klasę I nadano elementom hydromorfologicznym stanu ekologicznego w 12 JCWP, natomiast
w 10 JCWP, w zależności od ich statusu, elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano odpowiednio
w II klasie stanu ekologicznego (w 4 jcw ) lub w II klasie potencjału ekologicznego (w 6 jcw).
Elementy fizykochemiczne
Do elementów fizykochemicznych zalicza się wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny wód,
warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz
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wskaźniki chemiczne z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych. Zakres
wskaźników ujętych w programie monitoringu operacyjnego jest mniejszy, niż w przypadku monitoringu
diagnostycznego. Dotyczy to głównie grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych,
ponieważ w monitoringu operacyjnym badane są tylko substancje odprowadzane w zlewni JCWP lub
substancje, co do których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że występują w ilości
przekraczającej dopuszczalne stężenia.
Klasyfikacja
wskaźników
fizykochemicznych
została
wykonana
przez porównanie
średniorocznych wartości stężeń badanych wskaźników (średnia arytmetyczna) z wartościami
dopuszczalnymi określonymi dla dwóch klas jakości: dla klasy I, która oznacza stan bardzo dobry i dla
klasy II, która oznacza stan dobry. Wskaźniki, których średnioroczne stężenia przekroczyły wartości
dopuszczalne dla II klasy, zostały określone jako będące poniżej stanu/potencjału dobrego.
W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, dla stanu
bardzo dobrego i dobrego (I i II klasa) dla wskaźników z grupy syntetycznych i niesyntetycznych
substancji specyficznych, został ustalony jeden zakres wartości dopuszczalnych. Zgodnie z definicją
stanu bardzo dobrego, określoną w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (2011 ze zm.),
stan bardzo dobry oznacza stan, w którym stężenia zanieczyszczeń syntetycznych są bliskie zeru lub
poniżej granicy wykrywalności, natomiast stężenia zanieczyszczeń niesyntetycznych odpowiadają
warunkom niezakłóconym - poziomowi tła geochemicznego określonego dla wód. Szczegółowe zasady
klasyfikacji specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, określone zostały
w wytycznych opracowanych przez GIOŚ.
W klasyfikacji elementów fizykochemicznych (tab. 12.1.1.2. i rys. 12.1.1.3.) bardzo dobry i dobry
stan ekologiczny oraz maksymalny i dobry potencjał ekologiczny stwierdzono w 90,9 % klasyfikowanych
jednolitych części wód rzecznych. Stan/potencjał ekologiczny poniżej dobrego charakteryzował
wskaźniki fizykochemiczne w 9,1 % ocenianych jednolitych części wód.
W jednolitych częściach wód rzecznych objętych programem monitoringu diagnostycznego
przekroczenia wartości dopuszczalnych dla II klasy w grupie wskaźników fizykochemicznych
stwierdzono w 2 jednolitych częściach wód: „Wisznia” i „Szkło od granicy państwa do ujścia”.
W monitoringu operacyjnym przekroczenia wartości normowanych dla II klasy odnotowano
w 1 jednolitej części wód „Rada”. Przekroczenia dotyczyły, w przypadku „Wiszni” i „Rady” wskaźnika
z grupy zakwaszenia (zasadowość ogólna) natomiast w przypadku jcwp „Szkło od granicy państwa do
ujścia” wskaźnika z grupy zasolenia (siarczanów).
Tab. 12.1.1.2. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny
2013 r. (źródło: [22])
JCWP naturalne
Liczba
JCWP

%

I

4

II
Poniżej stanu
dobrego
RAZEM

10
2

12,5

16

100

Klasa

ŁĄCZNIE

JCWP silnie zmienione
Klasa

Liczba
JCWP

%

25,0

I

1

16,7

62,5

II
Poniżej potencjału
dobrego
RAZEM

4

66,6

1

16,7

6

100

NATURALNE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

Liczba
JCWP

%

I

5

22,7

II
Poniżej stanu/
potencjału dobrego
RAZEM

14

63,6

3

13,7

22

100

Klasa

SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

13,7%

12,5%

22,7%

25,0%

63,6%
62,5%

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych
I klasa

II klasa

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych
I klasa

II klasa

poniżej potencjału dobrego

poniżej stanu dobrego

Rys. 12.1.1.3. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar
przygraniczny 2013 r. (źródło: [22])

34

Stan i potencjał ekologiczny
Ocena stanu i potencjału ekologicznego w naturalnych i silnie zmienionych jednolitych częściach
wód rzecznych została sporządzona na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych,
fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego
w jednolitych częściach wód przedstawiono w tab. 12.1.1.3. oraz na rys. 12.1.1.4.
Tab. 12.1.1.3. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych, obszar przygraniczny
2013 r. (źródło: [22])
JCWP naturalne

ŁĄCZNIE

JCWP silnie zmienione
%

Potencjał
ekologiczny

Liczba
JCWP

%

1

6,3

Maksymalny

-

-

Dobry

4

25,0

Dobry

3

50,0

Bardzo dobry stan i maksymalny
potencjał
Dobry

Umiarkowany

9

56,2

Umiarkowany

2

33,3

Słaby

2

12,5

Słaby

1

16,7

Zły

-

-

Zły

-

-

16

100

6

100

Stan
ekologiczny

Liczba
JCWP

Bardzo dobry

RAZEM

RAZEM

Stan/potencjał
ekologiczny

Liczba
JCWP

%

1

4,5

7

31,8

Umiarkowany

11

50,0

Słaby

3

13,7

Zły

-

-

22

100

RAZEM

Bardzo dobry i dobry stan ekologiczny oraz potencjał dobry stwierdzono w 8 badanych jcwp
(36,4 %), stan i potencjał ekologiczny poniżej dobrego charakteryzował 14 badanych jcwp (63,6 %).
O klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego decydowały przede wszystkim elementy biologiczne.

Rys. 12.1.1.4. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych (w tym
na obszarach chronionych), obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [14], [22])
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12.1.2. KLASYFIKACJA STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
Ocena stanu chemicznego została sporządzona na podstawie wyników badań substancji
priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, wymienionych w projekcie nowelizacji
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań
prowadzonych w reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do
środowiskowych norm jakości określonych w w/w projekcie rozporządzenia dla stężeń średniorocznych
i maksymalnych. Dopuszczalny poziom stężeń średniorocznych chroni wody przed zanieczyszczeniami
długotrwałymi, natomiast dopuszczalny poziom stężeń maksymalnych chroni przed zanieczyszczeniami
krótkotrwałymi przy zrzutach stałych. Jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeśli
wartości średnioroczne stężeń i stężenia maksymalne wyrażone jako 90.percentyl badanych substancji
chemicznych nie przekraczają środowiskowych norm jakości. Dla wybranych substancji chemicznych
został ustalony jedynie dopuszczalny poziom stężeń średniorocznych, co oznacza że wartości stężeń
średniorocznych chronią również przed krótkoterminowym wzrostem stężeń przy zrzutach stałych.
W przypadku oceny stanu chemicznego jednolitych części wód występujących na obszarach
chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, jednolita
cześć wód występująca na takim obszarze chronionym jest w dobrym stanie chemicznym jeżeli
w punkcie monitorowania obszaru chronionego spełnione są powyżej określone warunki. Natomiast
w przypadku gdy ilość pomiarów danej substancji chemicznej w ciągu roku jest mniejsza niż 12,
przyjmuje się, że spełnione są wymogi dla dobrego stanu chemicznego, jeżeli żadne ze zmierzonych
stężeń nie przekracza wartości granicznej środowiskowej normy jakości wyrażonej jako stężenie
średnioroczne.
Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych na
obszarze przygranicznym w 2013 r. zostały przedstawione w tab.12.1.2.1. oraz na rys. 12.1.2.1.
Substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające, stanowiące podstawę oceny stanu
chemicznego jednolitych części wód monitorowane były na obszarze przygranicznym w 13 jednolitych
częściach wód rzecznych.
W 2 jednolitych częściach wód „San od Olszanki do Wiaru” i „San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka” występujących na obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia wykonano także ocenę stanu chemicznego w zakresie wskaźników
badanych na tych obszarach. W jednolitej części wód „San od Olszanki do Wiaru” zastosowano
procedurę dziedziczenia wyników klasyfikacji dla wybranych wskaźników chemicznych ponieważ
ppk.MOC pokrywa się z punktem reprezentatywnym.
Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód przedstawiono w tab. 12.1.2.1.
Tab. 12.1.2.1. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych, obszar przygraniczny 2013 r.
(źródło: [22])
JCWP naturalne

ŁĄCZNIE

JCWP silnie zmienione

Stan
chemiczny

Liczba
JCWP

Stan dobry
Poniżej stanu
dobrego
RAZEM

8
1
9

Stan chemiczny
Stan dobry
Poniżej stanu
dobrego
RAZEM

Liczba
JCWP

Liczba
JCWP

Stan chemiczny

4

Stan dobry

12

-

Poniżej stanu dobrego

1

4

RAZEM

13

Stan chemiczny dobry stwierdzono w 9 jcwp naturalnych i 4 jcwp silnie zmienionych. Stan
chemiczny poniżej dobrego stwierdzono w 1 jcwp naturalnej: „Strwiąż do granicy państwa”.
Środowiskowe normy jakości przekroczył wskaźnik - suma benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3cd)pirenu (wskaźnik z grupy WWA).
W jednolitej części wód: „San od Wołosatego do zbiornika Solina” stwierdzono obecność
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na poziomie przekraczającym środowiskowe
normy jakości. Zlewnia tej części wód pozbawiona jest antropogenicznych źródeł emisji substancji
węglowodorowych. Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w zlewni tej
części wód Sanu jest zjawiskiem charakterystycznym i związane jest z występowaniem
udokumentowanych złóż ropy naftowej oraz spotykanymi tutaj naturalnymi wypływami ropy na
powierzchnię terenu. Z uwagi na geogeniczny charakter zanieczyszczenia, odstąpiono od klasyfikacji
stanu chemicznego w zakresie w/w substancji.
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Rys. 12.1.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, obszar przygraniczny
2013 r. (źródło: [14], [22])

12.1.3. OCENA STANU WÓD W OBSZARACH CHRONIONYCH
Zgodnie z zaleceniem GIOŚ, w 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie sporządził ocenę stanu jednolitych
części wód występujących w obszarach chronionych na podstawie metodyki zawartej w projekcie
rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Ocena stanu jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych wykonana została
na podstawie wyników badań przeprowadzonych w reprezentatywnych punktach pomiarowokontrolnych oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych w punkcie monitorowania obszarów
chronionych. Ocenę stanu jednolitej części wód występującej w obszarach chronionych wykonuje się
w kilku etapach. W etapie I sporządza się ocenę odpowiednio stanu lub potencjału ekologicznego
i stanu chemicznego na podstawie danych uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym. W etapie II sporządza się analogiczną ocenę jak w etapie I, ale na podstawie danych
uzyskanych w punkcie monitorowania obszarów chronionych. W etapie III na podstawie danych
uzyskanych w punkcie monitorowania obszarów chronionych wykonuje się ocenę spełnienia
dodatkowych wymagań określonych dla obszaru chronionego. W przypadku, gdy punkt
reprezentatywny pełni równocześnie rolę punktu monitorowania obszarów chronionych, ocena
wykonywana jest na podstawie danych uzyskanych wyłącznie w punkcie reprezentatywnym (etap I i II
są sobie tożsame) i polega na określeniu odpowiednio stanu lub potencjału ekologicznego, stanu
chemicznego i ocenie spełnienia wymagań dodatkowych. Jeżeli w ocenianej części wód występującej
na obszarach chronionych zlokalizowanych jest więcej niż jeden punkt monitoringu obszarów
chronionych (ppk MOC), ocenę stanu i ocenę spełnienia wymagań określonych dla obszaru
chronionego wykonuje się osobno dla każdego takiego punktu. Przyjmuje się, że jednolita część wód
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występująca w obszarze chronionym jest w dobrym stanie, gdy zarówno wyniki oceny jej stanu
wykonanej na podstawie danych z punktu reprezentatywnego i wyniki oceny stanu wykonanej na
podstawie danych z punktu monitoringu obszarów chronionych wskazują na stan dobry. W przypadku
gdy jednolita część wód występuje na kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, że osiąga ona dobry
stan, gdy równocześnie ocena wykonana na podstawie danych z punktu reprezentatywnego wskazuje
na stan dobry i gdy spełnione są jednocześnie wszystkie warunki dobrego stanu wód określone dla tych
obszarów chronionych.
W 2013 r. ocenę wykonano dla wszystkich 22 badanych w obszarze przygranicznym jednolitych
części wód występujących na obszarach chronionych, dla których określono dodatkowe wymagania
jakościowe. Wyniki oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód
powierzchniowych w monitoringu obszarów chronionych w 2013 r. przedstawiono w tab. 12.1.3.1.
Tab. 12.1.3.1. Wyniki oceny spełnienia wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód rzecznych
w monitoringu obszarów chronionych, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [22])
Liczba
ocenianych
JCWP

Obszar chroniony

Jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Liczba JCWP

Obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000 dla
których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

Liczba JCWP

Jednolite części wód przeznaczone
do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

Liczba JCWP

Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych

%

%

2

2

0

100

100

0

8
100

Dla obszarów chronionych Natura2000
nie określono wymagań dodatkowych.

2

1

1

100

50

50

Liczba JCWP

21

11

10

%

100

52

48

Liczba JCWP

22

12

10

%

100

54,5

45,5

%

RAZEM

Ocena spełnienia wymagań
dodatkowych określonych dla
obszarów chronionych
Wymagania
Wymagania
spełnione
nie spełnione

Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
Monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia objęte są dwie jednolite części wód wyznaczone na rzece San, w dwóch
jednolitych częściach wód „San od Olszanki do Wiaru” i „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”,
dostarczające wodę pitną w ilości średnio powyżej 100 m3/d, zaopatrujących w wodę miasta Przemyśl
i Jarosław.
Ocena stanu wód na w/w obszarach chronionych obejmuje klasyfikację stanu lub potencjału
ekologicznego jednolitej części wód, klasyfikację stanu chemicznego oraz ocenę spełniania wymagań
dodatkowych dla obszaru chronionego, sporządzaną na podstawie danych uzyskanych w punkcie
monitorowania obszaru chronionego. Ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla
obszaru chronionego wykonuje się zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (2002), w zakresie wskaźników określonych w rozporządzeniu w sprawie
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(2011 ze zmianami). Ocena stanu wód na obszarach chronionych została wykonana zgodnie
z projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych.
W rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (2002) ustalone zostały
trzy kategorie jakości wód, wg których klasyfikuje się wody w zależności od stopnia ich
zanieczyszczenia i związanych z nim procesów uzdatniania, jakim należy poddać zanieczyszczone
wody, aby uzyskać wodę przeznaczoną do spożycia:
1.
kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz
dezynfekcji,
2.
kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji,
3.
kategoria A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz
dezynfekcji.
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Jednolita część wód spełnia wymagania określone dla omawianego obszaru chronionego, jeśli
wyniki badań przeprowadzonych w punkcie monitorowania obszaru chronionego wskazują na co
najmniej dobry stan lub potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny oraz jeżeli spełnione są
wymagania dodatkowe określone dla obszaru
chronionego (stężenia zanieczyszczeń
fizykochemicznych nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla kategorii A1 lub A2, a poziom
zanieczyszczeń bakteriologicznych nie przekracza wartości dopuszczalnych dla kategorii A3).
Wymagania dla dobrego stanu chemicznego w obszarze chronionym są spełnione jeżeli nie są
przekroczone środowiskowe normy jakości wyrażone odpowiednio jako stężenia maksymalne
i średnioroczne. W przypadku, gdy ilość pomiarów danej substancji chemicznej jest mniejsza niż 12
przyjmuje się, że spełnione są wymogi dla dobrego stanu chemicznego, gdy żadne ze zmierzonych
stężeń nie przekracza wartości granicznej środowiskowej normy jakości wyrażonej jako stężenie
średnioroczne.
W tab. 12.1.3.2. dokonano oceny spełniania wymagań dodatkowych w 2013 r. dla obszarów
chronionych będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Na jakość wód monitorowanych w 2013 r. miały wpływ
przede wszystkim zanieczyszczenia bakteriologiczne. Oceniane jednolite części wód odpowiadały
kategorii A3 ze względu na niekorzystne wartości wskaźników bakteriologicznych.
Tab. 12.1.3.2. Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód
przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, obszar przygraniczny 2013 r.
(źródło: [22])

Lp.

1.
2.

Nazwa i kod
jednolitej części wód
(JCW)
San od Olszanki do Wiaru
PLRW200015223999
San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka
PLRW2000192259

Nazwa i kod
punktu pomiarowokontrolnego

Ocena
spełniania
wymagań
dla obszaru
chronionego
(TAK/NIE)

Kategoria
jakości
wody

Kategoria
fizykochemiczna

Kategoria
bakteriologiczna

San-Ostrów
PL01S1601_1916

A3

A2

A3

TAK

San-Radymno
PL01S1601_2238

A3

A2

A3

TAK

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

Badania wykonane w 2013 r. wykazały, że spełnione były wymagania dodatkowe określone dla
obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.
Ocena stanu wód na obszarach chronionych wykonana w 2013 r. uwzględnia ocenę spełniania
wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych na podstawie danych uzyskanych
w punktach monitorowania obszarów chronionych.
Tab. 12.1.3.3. Ocena spełniania wymagań, w tym wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących jednolitymi
częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia w punktach
monitorowania obszarów chronionych, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [22])

Lp.

1.
2.

Nazwa i kod
jednolitej części wód
(JCW)
San od Olszanki do Wiaru
PLRW200015223999
San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka
PLRW2000192259

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan
chemiczny

Ocena spełniania
wymagań dla
obszaru
chronionego
(TAK/NIE)

Stan JCWP
w ppk MOC

San-Ostrów
PL01S1601_1916

UMIARKOWANY

PSD

TAK

ZŁY

San-Radymno
PL01S1601_2238

Brak badań
elementów
biologicznych

PSD

TAK

ZŁY

Nazwa i kod
punktu
pomiarowokontrolnego

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
Ppk MOC – punkt monitorowania obszaru chronionego
PSD - przekroczone środowiskowe normy jakości na obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną
Ostateczna ocena JCWP przedstawiona została w tabeli 12.1.2.

Ocena stanu wód na obszarach chronionych wykonana na podstawie danych z punktów
monitorowania obszarów chronionych wykazała, że jednolite części wód: „San od Olszanki do Wiaru”
i „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka” wykazały zły stan w obszarach chronionych.
Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, Natura 2000
W 2013 r. dla obszarów ochrony siedlisk i gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, nie określono szczegółowych wymagań na potrzeby oceny
tych obszarów. Do czasu ukazania się wymagań szczególnych dla tych obszarów, przyjmuje się, że
wymagania dla tych obszarów są spełnione jeżeli ocena stanu jednolitych części wód wskazuje na
dobry stan wód.
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Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych,
w tym kąpieliskowych
Ocena stanu jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych, ujętych w rejestrze obszarów chronionych sporządzonym w KZGW na potrzeby planów
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, obejmuje:
1. klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego oraz klasyfikację stanu chemicznego,
2. ocenę występowania przyspieszonej eutrofizacji wywołanej czynnikami antropogenicznymi,
wskazującej na możliwość zakwitu glonów.
Ocena spełniania wymagań dla obszarów chronionych na terenie przygranicznym została
wykonana w 2 jednolitych częściach wód w oparciu o zasady określone w projekcie nowelizacji
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Na podstawie uzyskanych wyników
stwierdzono, że jednolita część wód rzecznych „Czarna” (powiat bieszczadzki) spełniała wymagania
określone dla omawianego obszaru chronionego. W jednolitej części wód „Brusienka” (powiat
lubaczowski) nie były spełnione wymagania określone dla obszarów chronionych.
Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych i rolniczych
Zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001) eutrofizacja jest to proces wzbogacania wody biogenami,
w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz
wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych
stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.
Według oceny RZGW w Krakowie, w regionie wodnym Górnej Wisły i regionie wodnym Dniestru
nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych, w związku
z czym nie wyznaczono obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu
pochodzącymi z tych źródeł. Ocena stanu wód w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację
komunalną obejmuje:
1. klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego oraz klasyfikację stanu chemicznego jednolitych
części wód stanowiących obszar chroniony,
2. ocenę występowania zjawiska eutrofizacji wywołanej antropogenicznie w oparciu o zasady
określone w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych.
W ocenie eutrofizacji uwzględniono wyniki badań elementów biologicznych - fitoplanktonu
(w dużych rzekach nizinnych – jcw „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”) i fitobentosu
(w pozostałych rzekach) oraz dodatkowo makrofitów w wybranych rzekach nizinnych. Ocenione
wskaźniki fizykochemiczne charakteryzują warunki biogenne i tlenowe oraz zanieczyszczenia
organiczne. Jako wartość graniczną, powyżej której występuje eutrofizacja, przyjęto stężenie wskaźnika
właściwe dla dobrego stanu wód (II klasa).
Ocena występowania zjawiska eutrofizacji na obszarze przygranicznym została wykonana
w 21 jednolitych częściach wód rzecznych. W 10 jednolitych częściach wód (tj. 48 % części wód
objętych oceną) stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji. Najczęściej o wyniku oceny
decydowały elementy biologiczne - fitobentos (indeks okrzemkowy IO) lub makrofity (Makrofitowy
Indeks Rzeczny).
12.1.4. OCENA STANU WÓD JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych polega na porównaniu wyników
klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych lub
sztucznych) i stanu chemicznego. Jednolita część wód osiąga dobry stan, jeżeli są spełnione
następujące warunki: odpowiednio stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny części wód jest co
najmniej dobry i stan chemiczny jest dobry. Jeśli jeden lub obydwa warunki nie są spełnione, wówczas
stan wód określa się jako zły. Ocena stanu jednolitych części wód wykonywana jest na podstawie
wyników badań przeprowadzonych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.
W przypadku, gdy jednolita cześć wód występuje na jednym lub kilku obszarach chronionych,
w ocenie stanu jednolitej części wód wykonanej na podstawie danych z reprezentatywnego punktu
pomiarowo-kontrolnego, uwzględnia się ocenę spełniania wszystkich wymagań określonych dla
obszarów chronionych (dobry stan wód na obszarach chronionych, w tym ocenę spełniania wymagań
dodatkowych określonych dla obszarów chronionych), wykonaną na podstawie wyników badań
przeprowadzonych w punkcie monitoringu obszarów chronionych. Jednolita część wód występująca na
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obszarze chronionym jest w dobrym stanie, jeżeli łącznie spełnione są dla niej wszystkie warunki
dobrego stanu, to jest ocena wykonana na podstawie danych z punktu reprezentatywnego wskazuje na
stan dobry oraz ocena stanu na obszarach chronionych wykonana na podstawie danych uzyskanych
w punktach monitoringu obszarów chronionych wskazuje na stan dobry.
Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego
z elementów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął
stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów
chronionych. Stan wód oceniany jest wówczas jako zły.
Ocena stanu wód na obszarze przygranicznym została wykonana dla 16 jednolitych części wód
powierzchniowych, w tym 13 jcw zostało ocenionych na podstawie kompletu elementów składowych
oceny, tj. wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, a 3 jcw zostały
ocenione w niepełnym zakresie elementów.
Stan DOBRY charakteryzował 2 jednolite części wód „San od Wołosatego do zbiornika Solina”
i „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca”, natomiast stan ZŁY
stwierdzono w pozostałych 14 jednolitych częściach wód, tj. w 87,5% ocenionych jcw.
Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w 2013 r. zostały przedstawione
w tab. 12.1.2. oraz na rys. 12.1.4.1.

Rys. 12.1.4.1. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, obszar przygraniczny 2013 r.
(źródło: [14], [22])

12.1.5. JAKOŚĆ WÓD GRANICZNYCH Z UKRAINĄ
Monitoring wód granicznych prowadzony jest w ramach współpracy polsko-ukraińskiej na wodach
granicznych. Wspólne kontrole jakości wód granicznych prowadzone są od 2000 r. na mocy
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porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Ukrainy o współpracy
w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.
W 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie kontynuował badania jakości rzek granicznych Wiszni i Szkła
w punktach pomiarowo-kontrolnych usytuowanych w strefie przygranicznej:
 Wisznia w miejscowości Gaje, w km. 8,2,
 Szkło w miejscowości Budzyń, w km 32,5.
Rzeki te mają źródła na terytorium Ukrainy, a ujście do rzeki San, po stronie polskiej, w jednolitej
część wód „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”. Wisznia uchodzi do Sanu w km 137,8, a Szkło
w km 131,2.

Rys. 12.1.5.1. Granica Polski z Ukrainą na rzece
Wisznia, pow. przemyski (źródło: [12])

Rys. 12.1.5.2. Rzeka Szkło, punkt pomiarowo-kontrolny
w miejscowości Budzyń, pow. jarosławski (źródło: [12])

Program pomiarowy dla rzek granicznych, zgodnie z ustaleniami polsko-ukraińskiej grupy
roboczej, obejmuje 10 wskaźników fizykochemicznych: BZT 5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany,
zawiesinę ogólną, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, fosforany. Badanie
rzek odbywa się z częstotliwością jeden raz w miesiącu. W tym samym czasie badania wód w obydwu
rzekach odbywają się po stronie ukraińskiej przez tamtejsze służby ochrony środowiska. Wyniki
z uzyskiwanych badań podlegają sukcesywnej wymianie między obydwoma państwami.
Ocenę jakości wód granicznych wykonuje się przez porównanie wartości średniorocznych
badanych wskaźników z ustalonymi wartościami progowymi rekomendowanymi w projekcie
pilotażowym wdrożenia dla rzeki Bug. Punkty rzek granicznych Wiszni i Szkła są również elementami
sieci monitoringu wód powierzchniowych, który realizowany jest w ramach Państwowego monitoringu
środowiska.
Badania rzeki Wiszni prowadzone w 2013 r. wykazały, że wszystkie badane wskaźniki
kształtowały się poniżej poziomu rekomendowanego, w tym zadowalający był również stopień
natlenienia wód rzeki.
W rzece Szkło w strefie przygranicznej odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń siarczanów (105 %) i azotu azotynowego (70 %) oraz w niewielkim stopniu przekroczone zostały
wartości dopuszczalne zapotrzebowania na tlen BZT 5 (3,3 %).
Głównym czynnikiem degradującym czystość rzeki Szkło, są występujące w wodach od wielu lat
wysokie stężenia siarczanów. Przyczyną ciągłego zasiarczania wód pierwotnie były niekontrolowane
bezpośrednie zrzuty do rzeki Szkło wód złożowych zanieczyszczonych siarkowodorem, pochodzących
z terenów kopalni siarki w Jaworowie na Ukrainie. Pomimo rekultywacji tych terenów w latach 20022006 i przekształceniu ich w zbiornik rekreacyjny, poziom siarczanów w rzece nie obniżył się. Po latach
degradacji gruntów wokół kopalni, zanieczyszczeniu siarczanami uległy również wody podziemne, które
obecnie wpływają na stan zanieczyszczenia rzeki Szkło.
Dodatkowo rzeka zanieczyszczana jest ściekami bytowo-gospodarczymi z miejscowości po
stronie ukraińskiej, w wyniku czego notuje się znacznie podwyższony azot azotynowy, który może
przyczyniać się do miejscowo występującej eutrofizacji brzegów rzeki.
W tab. 12.1.5.1. zestawiono średnioroczne wyniki badań wskaźników jakości wód w rzekach
granicznych w 2013 r., natomiast na rys. 12.1.5.3. przedstawiono stężenia średnioroczne siarczanów w
rzece Szkło w latach 2001-2002 przed rekultywacją terenów pokopalnianych na Ukrainie oraz w latach
2007-2013 po rekultywacji.
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Tab. 12.1.5.1. Średnioroczne wyniki badań wskaźników jakości wód badanych w rzekach granicznych,
2013 r. (źródło: [22])

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wskaźnik
zanieczyszczenia
BZT5
Tlen rozpuszczony
Chlorki
Siarczany
Zawiesina ogólna
Azot amonowy
Azot azotanowy
Azot azotynowy
Azot ogólny
Fosforany

Jednostka

Poziom
rekomendowany

Wisznia – Gaje
km 8,2

Szkło – Budzyń
km 32,5

3,0
≥6,0
200
150
25
1,0
5,0
0,02
5,0
0,2

2,4
9,2
19
60
17,5
0,19
1,09
0,019
2,3
0,065

3,1
9,7
19
307
11,7
0,24
0,65
0,034
1,9
0,059

mgO2/l
mgO2/l
mgCl/l
mgSO4/l
mg/l
mgN-NH4/l
mgN-NO3/l
mgN-NO2/l
mgN/l
mgPO4/l

stężenie siarczanów [mg SO4/l

500
ppk Szkło - Budzyń
400
300

200
100
0
2001

2002

przed rekultywacją kopalni siarki

2007

2008

2009

2010

po rekultywacji kopalni siarki

2011

2012

2013

poziom rekomendowany

Rys. 12.1.5.3. Stężenia średnioroczne siarczanów w rzece Szkło przed rekultywacją (lata 2001-2002) i po rekultywacji
(lata 2007-2013) (źródło: [22])

12.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
12.2.1. EMISJA DO POWIETRZA
Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze przygranicznym są
procesy energetycznego spalania paliw. Sektor komunalno-bytowy jest znaczącym źródłem tzw. niskiej
emisji. Najbardziej narażone na oddziaływanie niskiej emisji są źle przewietrzane tereny miast ze
skłonnością do powstawania zastoisk powietrza i lokalnych inwersji. Na terenie przygranicznym są to
miasta Jarosław i Przemyśl. Oddziaływanie tego typu emisji odzwierciedla się przede wszystkim we
wzroście stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym, co potwierdzają badania
imisji.
Emisja pyłów i gazów pochodząca z procesów technologicznych zakładów przemysłowych oraz
dużych źródeł energetycznych na terenie obszaru przygranicznego jest stosunkowo niewielka. Ze
źródeł przemysłowych do powietrza atmosferycznego emitowane są głównie dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, tlenek węgla oraz w znacznie mniejszych ilościach węglowodory aromatyczne,
węglowodory alifatyczne, metan (głównie z emisji składowisk odpadów) i inne.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego emisja zanieczyszczeń do powietrza w 2013 r.
z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na terenie obszaru przygranicznego, wyniosła
169 Mg zanieczyszczeń pyłowych i 1492 Mg zanieczyszczeń gazowych (bez emisji CO 2). Na
rys. 12.2.1.1. przedstawiono udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji na
obszarze przygranicznym w 2013 r. (bez CO2).
Do podmiotów gospodarczych o największej emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie
przygranicznym należą:
1. Fibris S.A. w Przemyślu,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o. o.,
3. Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu,
4. Sanwil Polska Sp. z o.o. w Przemyślu,

43

5.
6.
7.
8.

O-I Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu,
„SOKOŁÓW” S.A. Oddział Zakłady Mięsne „Jarosław” w Jarosławiu,
„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w Horyńcu Zdroju,
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych.
10%

2%

8%

33%

47%
dwutlenek siarki

tlenki azotu

tlenek węgla

pyły

inne

Rys. 12.2.1.1. Udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji (bez CO2), obszar przygraniczny 2013 r.
(źródło: [1])

12.2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Głównym celem działań w zakresie ochrony powietrza jest utrzymanie jakości powietrza
w rejonach, gdzie jest ona dobra i jej poprawa w pozostałych rejonach. Wiedza na temat poziomu
zanieczyszczeń w powietrzu jest dostępna dzięki prowadzonym na terytorium kraju pomiarom, głównie
w ramach Państwowego monitoringu środowiska realizowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
Dodatkowo informacje te są uzupełniane danymi uzyskiwanymi dzięki zastosowaniu modeli
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.
Celem pomiarów jakości powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego monitoringu
środowiska jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów
jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie
monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych na
rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska corocznie sporządza oceny jakości powietrza
w województwie, które stanowią dla Zarządu Województwa źródło informacji na temat czystości
powietrza w regionie, na potrzeby zarządzania jakością powietrza, w tym opracowywania Programów
ochrony powietrza (POP) oraz monitorowania efektów wdrażania działań zawartych w tych
Programach.
Obszarem podlegającym klasyfikacji jest strefa. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
(2001) strefę stanowi:
1.
aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,
2.
miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,
3.
pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż
100 tysięcy oraz aglomeracji.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze
względu na ochronę zdrowia oraz ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (2012) określono wartości dopuszczalne lub wartości docelowe
stężeń w powietrzu. Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić w ocenie rocznej, dokonywanej pod
kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: dwutlenek azotu (NO 2),
dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył zawieszony o średnicy ziaren
poniżej 10 µm (PM10), pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 2.5 µm (PM2.5), ołów (Pb), kadm (Cd),
nikiel (Ni), arsen (As) i benzo(a)piren (B(a)P).
Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem
spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, zalicza się: dwutlenek siarki (SO2),tlenki azotu
(NOx) i ozon (O3).
Strefa może zostać zaliczona do jednej z 3 klas: klasy A (wartości nie przekraczają poziomu
dopuszczalnego/docelowego), klasy B (wartości nie przekraczają poziomu dopuszczalnego
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powiększonego o margines tolerancji – dotyczy tylko pyłu PM2.5), klasy C (wartości przekraczają
poziom dopuszczalny/docelowy lub poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji).
Zaliczenie strefy do określonej klasy w odniesieniu do danego zanieczyszczenia zależy od stężeń
tego zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy i wiąże się z określonymi wymaganiami
w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (jeżeli nie są spełnione odpowiednie kryteria)
lub na rzecz utrzymania tej jakości (w przypadku, gdy spełnia ona przyjęte standardy).
Zaliczenie strefy o dużym obszarze do klasy C oznacza, że jakość powietrza na terenie strefy nie
spełniła określonych kryteriów także wówczas, gdy jakość ta jest generalnie dobra na obszarze całej
strefy, z wyjątkiem wydzielonych terenów o ograniczonym zasięgu. Nie oznacza to konieczności
prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy.
Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów
w strefie (zwykle o ograniczonym zasięgu), w tym opracowanie Programu ochrony powietrza dla
danego zanieczyszczenia i obszaru.
12.2.2.1. WYNIKI OCENY ROCZNEJ JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE PODKARPACKIEJ
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska dokonał w terminie do 30 kwietnia 2014 r. oceny jakości powietrza w województwie
podkarpackim za 2013 rok.
Dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza województwo podkarpackie podzielone zostało na
dwie strefy: miasto Rzeszów jako strefa o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys., pozostała
część województwa jako strefa podkarpacka.
Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2013 wykonana została w oparciu
o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu ze stacji monitoringu powietrza
działających w ramach Państwowego monitoringu środowiska, nadzorowanych przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Analizie poddano wyniki pomiarów poziomów stężeń
zanieczyszczeń z 10 stacji i stanowisk pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu
powietrza. Dodatkowo po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim
wykorzystano wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza wykonane na zlecenie WIOŚ
w Rzeszowie przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.
Lokalizacja stacji monitoringu powietrza przedstawiona została na rys.12.2.2.1.1.

Rys. 12.2.2.1.1. Lokalizacja stacji monitoringu powietrza; województwo podkarpackie 2013 r. (źródło: [21])
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Wyniki klasyfikacji strefy podkarpackiej w 2013 r., obejmującej swym zasięgiem obszar
przygraniczny, przedstawiają się następująco:
1.
Zanieczyszczenia gazowe: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon
(w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium
ochrony roślin) osiągały niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla
tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak
i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie strefy podkarpackiej pod względem
zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A. W przypadku
ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego.
Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
1.1. dalszy monitoring powietrza oparty na pomiarach automatycznych i pomiarach
wskaźnikowych,
1.2. utrzymanie jakości powietrza w zakresie tych zanieczyszczeń na tym samym lub lepszym
poziomie,
1.3. podjęcie w ramach wojewódzkiego programu ochrony środowiska ekonomicznie
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych, mających na celu dotrzymanie celu
długoterminowego ozonu od 2020 r.
2.
Wyniki badań powietrza atmosferycznego i wyniki modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń
wykazują nadal ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10
i PM2.5 oraz zawartym w pyle benzo(a)pirenem. Strefę podkarpacką zakwalifikowano do klasy
C. Łącznie w strefie podkarpackiej wyznaczono: 12 obszarów przekroczeń w zakresie
dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10; 23 obszary przekroczeń w zakresie
dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10; 16 obszarów przekroczeń w zakresie
dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM2.5; 26 obszarów przekroczeń poziomu
docelowego benzo(a)pirenu.
Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
2.1. wdrażanie dla rejonów przekroczeń w województwie podkarpackim naprawczych
Programów Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM10 i PM2.5 oraz benzo(a)pirenu,
2.2. monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM10 i benzo(a)pirenem w pyle na obszarach objętych naprawczymi
Programami Ochrony Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na
rzecz poprawy jakości powietrza,
2.3. monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM2.5 w województwie podkarpackim, szczególnie na obszarach
przekroczeń.
3.
Stężenia metali (arsenu, kadmu, niklu, ołowiu) w pyle zawieszonym PM10 na całym obszarze
województwa podkarpackiego utrzymywały się na niskim poziomie. Nie stwierdzono przekroczeń
obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu. Pozwoliło to na
zakwalifikowanie strefy podkarpackiej pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi
substancjami do klasy A.
Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
3.1. utrzymanie jakości powietrza w zakresie metali na tym samym lub lepszym poziomie oraz
dalsze monitorowanie poziomów ich stężeń w pyle PM10.
Na rys.12.2.2.1.2.-12.2.2.1.6. przedstawiono wyniki klasyfikacji stref za rok 2013 (cel ochrona
zdrowia).
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2013
dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
http://www.wios.rzeszow.pl.
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Rys. 12.2.2.1.2. Klasyfikacja stref w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, arsenu, kadmu,
niklu, ołowiu, ozonu za rok 2013 - cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie 2013 r. (źródło: [21])

Rys. 12.2.2.1.3. Klasyfikacja stref w zakresie stężeń średniorocznych pyłu PM10 za rok 2013 - cel ochrona zdrowia,
województwo podkarpackie 2013 r. (źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.1.4.Klasyfikacja stref w zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 za rok 2013 - cel ochrona zdrowia,
województwo podkarpackie 2013 r. (źródło: [21])

Rys. 12.2.2.1.5.Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM2.5 za rok 2013 - cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie
2013 r. (źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.1.6. Klasyfikacja stref w zakresie benzo(a)pirenu za rok 2013 - cel ochrona zdrowia, województwo
podkarpackie 2013 r. (źródło: [21])

12.2.2.2. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE PRZYGRANICZNEJ
W 2013 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w obszarze przygranicznym województwa
podkarpackiego prowadzone były na stacjach i stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych
w Przemyślu i Jarosławiu.
Wyniki pomiarów wykorzystane zostały do oceny rocznej jakości powietrza i klasyfikacji strefy
podkarpackiej za 2013 r. według kryterium ustalonego dla ochrony zdrowia ludzi. Zakres oznaczanych
zanieczyszczeń powietrza przedstawia tab. 12.2.2.2.1. Wartości kryterialne dla poszczególnych
substancji zestawiono w tab. 12.2.2.2.2.-12.2.2.2.3.
Tab. 12.2.2.2.1. Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych i wykorzystanych do oceny rocznej
jakości powietrza, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [22])
Rodzaj pomiarów

Liczba stanowisk
pomiarowych

Dwutlenek siarki

automatyczne

1

Dwutlenek azotu

Zanieczyszczenie

automatyczne

1

Pył PM10

manualne

2

Pył PM2.5

automatyczne

1

Arsen w pyle PM10

manualne

1

Kadm w pyle PM10

manualne

1

Nikiel w pyle PM10

manualne

1

Ołów w pyle PM10

manualne

1

Benzo(a)piren w pyle PM10

manualne

2

Benzen

pasywne

1
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Tab. 12.2.2.2.2. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, pyłu zawieszonego PM10, benzenu i ołowiu w pyle PM10 – ochrona zdrowia (źródło: [35])
Okres uśredniania
wyników

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu
(µg/m3)

Dopuszczalna częstość
przekraczania dopuszczalnego
poziomu w roku kalendarzowym

jedna godzina

350

24 razy

24 godziny

125

3 razy

jedna godzina

200

18 razy

rok kalendarzowy

40

-

24 godziny

50

35 razy

rok kalendarzowy

40

-

Benzen

rok kalendarzowy

5

-

Ołów w pyle PM10

rok kalendarzowy

0,5

-

Zanieczyszczenie

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

Pył zawieszony PM10

Tab. 12.2.2.2.3. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia
(źródło: [35])

Zanieczyszczenie

Pył zawieszony PM2.5

Poziom dopuszczalny w powietrzu powiększony o margines
tolerancji (µg/m3)

Okres
uśredniania
stężeń

Dopuszczalny
poziom
substancji
w powietrzu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

rok
kalendarzowy

25

30

29

29

28

27

26

26

25

Dla pyłu PM2.5 określono margines tolerancji, którego wartość stanowi 20 % poziomu
dopuszczalnego (w dniu 11 czerwca 2008 r.) i który ulega stopniowemu zmniejszaniu od dnia 1 stycznia
następnego roku aż do osiągnięcia 0 % w dniu 1 stycznia 2015 r. Dla 2013 r. poziom dopuszczalny dla
pyłu PM2.5 powiększony o margines tolerancji wynosił 26 μg/m 3.
Tab. 12.2.2.2.4. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla arsenu, kadmu, niklu
i benzo(a)pirenu zawartych w pyle PM10 (źródło: [35])

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania wyników
pomiarów

Docelowy poziom
substancji w powietrzu

Dopuszczalna liczba dni
z przekroczeniami poziomu
docelowego w roku
kalendarzowym

Arsen

rok kalendarzowy

6 ng/m3

-

Kadm

rok kalendarzowy

5 ng/m3

-

Nikiel

rok kalendarzowy

20 ng/m3

-

rok kalendarzowy

ng/m3

-

Benzo(a)piren
Ozon

8 godzin

1

120

µg/m3

25 dni

Dwutlenek siarki
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze względu na ochronę zdrowia ludzi
ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 1 godzina
i 24 godziny. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana jest możliwość jej przekraczania
z częstością nie większą niż 24 razy w roku, natomiast dla normy 24-godzinnej dopuszcza się
3 przekroczenia.
W 2013 r. na obszarze przygranicznym badania poziomów dwutlenku siarki w powietrzu
prowadzone były na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej, metodą automatyczną
z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń. Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki na stacji
Przemyśl-Grunwaldzka wynosiło 6,3 µg/m 3.
W 2013 r. nie odnotowano przekroczeń normy średniodobowej oraz normy ustalonej dla
1 godziny. Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stężeń jednogodzinnych,
wynosiło 33 µg/m3 (26 % normy). Najwyższe stężenie jednogodzinne SO2 wynosiło 69 µg/m 3 (20 %
normy).
Na rys. 12.2.2.2.1 przedstawiono przebieg rocznych serii dobowych stężeń dwutlenku siarki na
stacji pomiarowej w strefie przygranicznej w 2013 r.
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Rys. 12.2.2.2.1. Stężenia średniodobowe SO2 z poszczególnych dni pomiarowych, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])

Obserwuje się dość znaczne różnice pomiędzy stężeniami w miesiącach zimowych i letnich.
Najwyższe stężenia dwutlenku siarki w 2013 r. zanotowano w styczniu, co było związane z bardzo
dużymi spadkami temperatur powietrza, a tym samym wzrostem emisji zanieczyszczeń ze spalania
paliw na cele grzewcze.
Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, przeprowadzone
w województwie podkarpackim dla roku 2013 nie wykazały przekroczenia obowiązujących norm dla
tego zanieczyszczenia. Rozkłady stężeń 1-godzinnych i średniorocznych dwutlenku siarki
przedstawiono na rys. 12.2.2.2.2.-12.2.2.2.3.

Rys. 12.2.2.2.2. Rozkład stężeń 1-godzinnych SO2 - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.2.3. Rozkład stężeń średniorocznych SO2 – wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])

Dwutlenek azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ze względu na ochronę zdrowia ludzi
ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 1 godzina
i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana jest możliwość przekraczania
wartości 200 mg/m3 z częstością nie większą niż 18 razy w roku.
W 2013 r. na terenie przygranicznym badania poziomów dwutlenku azotu w powietrzu
prowadzone były na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej, metodą automatyczną
z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń. Średnioroczne stężenie dwutlenku azotu wyniosło
16,6 mg/m3 (42 % normy). Najwyższe stężenie jednogodzinne zanotowane na stacji PrzemyślGrunwaldzka wyniosło 148 mg/m3 (74 % normy).
Na rys. 12.2.2.2.4. przedstawiono przebieg zmienności maksymalnych stężeń jednogodzinnych
NO2 w poszczególnych dobach pomiarowych w 2013 r. na stacji Przemyśl-Grunwaldzka.
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Rys. 12.2.2.2.4. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych, Przemyśl 2013 r.
(źródło: [21])

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu, przeprowadzone
w województwie podkarpackim dla roku 2013 nie wykazały przekroczenia obowiązujących norm dla
tego zanieczyszczenia. Rozkłady stężeń 1-godzinnych i średniorocznych dwutlenku azotu
przedstawiono na rys. 12.2.2.2.5.-12.2.2.2.6.

Rys. 12.2.2.2.5. Rozkład stężeń 1-godzinnych NO2 - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.2.6. Rozkład stężeń średniorocznych NO2 - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])

Benzen
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem ze względu na ochronę zdrowia ocenia się
w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego na poziomie 5 µg/m3 dla rocznego czasu
uśredniania stężeń.
W 2013 r. badania benzenu prowadzone były w strefie przygranicznej na stacji pomiarowej
w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej metodą pasywną w dwunastu seriach pomiarowych równomiernie
rozłożonych w ciągu roku. Średnioroczne stężenie benzenu wyniosło 1,8 µg/m 3 (36 % normy).
Przeprowadzone badania wykazały sezonowe zróżnicowanie stężeń benzenu. W 2013 r.
najwyższe stężenie zanotowano w styczniu i wyniosło 5,1 µg/m3. W sezonie ciepłym stężenia benzenu
nie przekroczyły 1 mg/m3. Zwiększone stężenia benzenu w powietrzu, notowane w okresie chłodnym
dowodzą, że znaczącym źródłem emisji tego związku do atmosfery jest energetyczne spalanie paliw,
zarówno przez punktowe źródła branży ciepłowniczej, jak i sektor komunalno-bytowy.
Rozkłady stężeń benzenu na stanowisku pomiarowym Przemyśl-Grunwaldzka w 2013 r.
przedstawione zostały na rys. 12.2.2.2.7.
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Rys. 12.2.2.2.7. Rozkład stężeń benzenu, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzenem przeprowadzone w 2013 r. dla
województwa podkarpackiego nie wykazały przekroczenia obowiązującego poziomu dopuszczalnego
ustalonego dla tego zanieczyszczenia. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w województwie
podkarpackim w 2013 r. przedstawiono na rys. 12.2.2.2.8.

Rys. 12.2.2.2.8. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])

Pył zawieszony PM10
Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 ocenia się w odniesieniu do
poziomów dopuszczalnych ustalonych dla 24-godzinnego i rocznego czasu uśredniania stężeń.

55

Dodatkowo dla stężeń 24-godzinnych istnieje możliwość przekroczenia poziomu dopuszczalnego
z częstością nie większą niż 35 razy w roku.
W 2013 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej
10 µm prowadzone były w obszarze przygranicznym na dwóch stanowiskach pomiarowych: PrzemyślGrunwaldzka, Jarosław-Pruchnicka. Stężenie średnioroczne pyłu PM10 w obszarze przygranicznym
w 2013 r. przekroczone zostało na stanowisku pomiarowym w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej –
42,7 µg/m3 (106,7 % normy). W Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej średnioroczne stężenie pyłu PM10
wyniosło 34,3 µg/m3 (85,7 % normy).
Na obu stanowiskach pomiarowych niedotrzymana została dopuszczalna częstość przekroczenia
stężenia średniodobowego ustalonego na poziomie 50 µg/m3 wynosząca nie więcej niż 35 razy w ciągu
roku. W Przemyślu stwierdzono 66 przekroczeń normy 24-godzinnej, a w Jarosławiu odnotowano
98 przypadków przekroczenia normy 24-godzinnej.
Na rys. 12.2.2.2.9.-12.2.2.2.10. pokazano liczbę przekroczeń dobowych PM10 na stanowiskach
pomiarowych w strefie przygranicznej w rozbiciu na miesiące.
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Rys. 12.2.2.2.9. Liczba przekroczeń dobowych PM10, Jarosław 2013 r. (źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.2.10. Liczba przekroczeń dobowych PM10, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, przeprowadzone dla 2013 r. dla
województwa podkarpackiego wykazały przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych
określonych dla tego zanieczyszczenia.
Na rys. 12.2.2.2.11. zobrazowano rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w województwie
podkarpackim w 2013 r.
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Rys. 12.2.2.2.11. Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM10 - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])

Pył zawieszony PM2.5
W 2013 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej
2.5 µm prowadzone były w strefie przygranicznej na stacji pomiarowej w Przemyślu przy
ul. Grunwaldzkiej przy użyciu metody automatycznej.
W 2013 r. dopuszczalne stężenie średnioroczne pyłu PM2.5, powiększone o margines tolerancji
ustalone zostało na poziomie 26 µg/m3. Na stacji pomiarowej w Przemyślu średnioroczne stężenie pyłu
PM2.5 wyniosło 24,3 mg/m3 i stanowiło 97,2 % normy rocznej. Maksymalne dobowe stężenie pyłu
PM2.5 w Przemyślu zanotowano na poziomie 94 µg/m3. W rocznej serii pomiarowej odnotowano 117
przypadków występowania stężenia średniodobowego PM2.5 powyżej wartości 25 µg/m3. Na stacji
stwierdzono znacznie wyższy poziom stężeń w sezonie chłodnym niż w sezonie ciepłym.
Na rys. 12.2.2.2.12. przedstawiono przebieg dobowych stężeń pyłu PM2.5 na stacji pomiarowej
w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej w 2013 r.
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Rys. 12.2.2.2.12. Stężenia średniodobowe pyłu PM2.5, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5, przeprowadzone dla 2013 r. dla
województwa podkarpackiego wykazały przekroczenia obowiązującego poziomu dopuszczalnego
powiększonego o margines tolerancji na obszarach miejskich.
Na rys. 12.2.2.2.13. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 w województwie
podkarpackim w 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.13. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])

Metale w pyle zawieszonym PM10
Pomiary w zakresie zawartości metali w pyle zawieszonym PM10 tj. arsenu, kadmu, niklu oraz
ołowiu w strefie przygranicznej prowadzone były metodą manualną na stacji pomiarowej w Przemyślu
przy ul. Grunwaldzkiej.
Badania wykonane w 2013 r. wykazały, że stężenia arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w pyle PM10
w Przemyślu nie przekroczyły ustalonych wartości granicznych i utrzymywały się na niskim poziomie.
W tab. 12.2.2.2.5. zestawiono stężenia metali w pyle PM10 w Przemyślu w 2013 r.
Tab. 12.2.2.2.5. Stężenia metali w pyle PM10, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])
Średnie stężenie roczne

% wartości docelowej lub
dopuszczalnej

Arsen

1,1 ng/m3

18,3

Kadm

0,6

ng/m3

12,0

Nikiel

1,1 ng/m3

5,5

Ołów

0,02 mg/m3

4,0

Rodzaj
zanieczyszczenia

Na rys. 12.2.2.2.14.-12.2.2.2.17. przedstawiono przebieg tygodniowych stężeń arsenu, kadmu,
niklu, ołowiu i dobowych stężeń pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej
w 2013 r.
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Rys. 12.2.2.2.16. Przebieg stężeń tygodniowych niklu, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])

59

23-29.12

9-15.12

25.11-1.12

11-17-11

28.10-3.11

14-20.10

1-6.10

16-22.09

2-8.09

23-29.12

9-15.12

25.11-1.12

11-17-11

28.10-3.11

14-20.10

1-6.10

16-22.09

2-8.09

19-25.08

60

50
2,5

40
2

30

20
1

1,5

10

0

90

Cd(PM10)

70
1,4

60

50

1,2
1

40
0,8

30
0,6

20
0,4

10

0
0,2

90

60

50
4

40
3

30

20
2

10
1

0
0

stężenie As [ng/m3]

70

stężenie Cd [ng/m3]

23-29.12

9-15.12

25.11-1.12

11-17-11

28.10-3.11

14-20.10

1-6.10

16-22.09

2-8.09

19-25.08

5-11.08

22-28.07

8-14.07

25-30.06

As(PM10)

stężenie Ni [ng/m3]

PM10

19-25.08

PM10

5-11.08

22-28.07

8-14.07

25-30.06

10-16.06

27.05-2.06

13-19.05

29.04-5.05

15-21.04

1-7.04

18-24.03

4-10.03

18-24.02

4-10.02

21-27.01

7-13.01

uśrednione stężenie PM10 [mg/m3]

PM10

5-11.08

22-28.07

8-14.07

80

25-30.06

80

10-16.06

27.05-2.06

13-19.05

29.04-5.05

15-21.04

1-7.04

18-24.03

4-10.03

18-24.02

4-10.02

21-27.01

7-13.01

uśrednione stężenie PM10 [mg/m3]

80

10-16.06

27.05-2.06

13-19.05

29.04-5.05

15-21.04

1-7.04

18-24.03

4-10.03

18-24.02

4-10.02

21-27.01

7-13.01

uśrednione stężenie PM10 [mg/m3]

90
4

3

3,5

0

0,5

Rys. 12.2.2.2.14. Przebieg stężeń tygodniowych arsenu, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.2.15. Przebieg stężeń tygodniowych kadmu, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.2.17. Przebieg stężeń tygodniowych ołowiu, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza w zakresie zawartości metali w pyle
zawieszonym PM10 tj. arsenu, kadmu, niklu oraz ołowiu, przeprowadzone w 2013 r. dla województwa
podkarpackiego nie wykazały przekroczenia wartości kryterialnych obowiązujących dla tych
zanieczyszczeń. Na rys. 12.2.2.2.18-12.2.2.2.21. zobrazowano rozkład stężeń średniorocznych arsenu,
kadmu, niklu, ołowiu w województwie podkarpackim w 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.18. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.2.19. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])

Rys. 12.2.2.2.20. Rozkład stężeń średniorocznych niklu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.2.21. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.
(źródło: [21])

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem ze względu na ochronę zdrowia ludzi
ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego ustalonego dla roku kalendarzowego na poziomie
1 ng/m3.
W 2013 r. na obszarze strefy przygranicznej pomiary benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone
były metodą manualną na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej i Jarosławiu przy
ul. Pruchnickiej.
W Przemyślu stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wyniosło 3,9 ng/m3 (390 % poziomu
docelowego), a w Jarosławiu 4,0 ng/m3 (400 % poziomu docelowego). Na rys. 12.2.2.2.22.-12.2.2.2.23.
przedstawiono przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu.
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Rys. 12.2.2.2.22. Przebieg stężeń tygodniowych B(a)P, Przemyśl 2013 r. (źródło: [21])
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Rys. 12.2.2.2.23. Przebieg stężeń tygodniowych B(a)P, Jarosław 2013 r. (źródło: [21])

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, przeprowadzone dla 2013 r.
dla województwa podkarpackiego wykazały przekroczenia obowiązującego poziomu docelowego na
znacznych obszarach województwa, zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich.
Na rys. 12.2.2.2.24. zobrazowano rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu
w województwie podkarpackim w 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.24. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie
2013 r. (źródło: [21])

13. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Polami elektromagnetycznymi zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) nazywamy
pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.
Zgodnie z zapisem ustawy Prawo ochrony środowiska, oceny poziomów pól
elektromagnetycznych (PEM) w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego
monitoringu środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

63

stężenie BaP [ng/m3]

10

80

1-6.01

uśrednione stężenie PM10 [mg/m3]

PM10

Przedmiotem badań monitoringowych jest poziom pola elektromagnetycznego, określony przez
wartość składowej elektrycznej pola, w miejscach dostępnych dla ludności na trzech kategoriach
obszarów: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
w pozostałych miastach oraz na terenach wiejskich.
Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem w
sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku (2007).
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych dokonywana jest na podstawie rozporządzenia w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych
dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300
MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.
W 2013 r. badania poziomów pól elektromagnetycznych w strefie przygranicznej województwa
podkarpackiego przeprowadzono w 9 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w następujących
miejscowościach: Przemyśl (osiedle Kazanów, osiedle Budy Małe, osiedle Garbarze), Jarosław (osiedle
Armii Krajowej, osiedle Kalinki), Czarna Górna, Medyka, Wiązownica, Horyniec-Zdrój.
Zmierzone wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość
charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) były niższe od wartości progu czułości
sondy pomiarowej (<0,4 V/m).
Badania poziomu pól elektromagnetycznych wykonane w 2013 r. nie wykazały przekroczeń
poziomów dopuszczalnych w środowisku.
Na rys. 13.1. i tab.13.1. przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu
poziomów pól elektromagnetycznych oraz wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych
przeprowadzonych w środowisku na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego, w 2013 r.

Rys. 13.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [12], [22])
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Tab.13.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [22])

Współrzędne geograficzne punktu
pomiarowego
Lp.

Lokalizacja punktu pomiarowego

długość

Data
wykonania
pomiarów

szerokość

Średnia
arytmetyczna
zmierzonych
wartości
skutecznych
natężeń pól
elektrycznych
promieniowania
elektromagnetyczn
ego [V/m]

Wartość
niepewności
pomiarów
[V/m]

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.
1.

M. Przemyśl - osiedle Kazanów

22º45’32,4”

49º47’53,5”

11.07.2013

0,2*

0,042

2.

M. Przemyśl - osiedle Budy Małe

22º45’49,6”

49º48’08,6”

11.07.2013

0,2*

0,042

3.

M. Przemyśl - osiedle Garbarze

22º46’57,1”

49º47’20,5”

11.07.2013

0,2*

0,042

4.

m. Jarosław - osiedle Armii Krajowej

22º40’23,0”

50º01’20,0”

29.11.2013

0,2*

0,042

5.

m. Jarosław - osiedle Kalinki

22º41’23,9”

50º00’51,4”

29.11.2013

0,2*

0,042

Pozostałe miasta

Tereny wiejskie
6.
7.
8.
9.

wieś Czarna Górna (pow. bieszczadzki,
gm. Czarna)
wieś Medyka (pow. przemyski,
gm. Medyka)
wieś Wiązownica (pow. jarosławski,
gm.Wiązownica)
wieś Horyniec Zdrój (pow. lubaczowski,
gm.Horyniec-Zdrój)

22º40’04,3”

49º19’26,7”

26.07.2013

0,2*

0,042

22º55’56,4”

49º48’19,9”

18.07.2013

0,2*

0,042

22º42’18,6”

50º04’46,6”

21.10.2013

0,2*

0,042

23º21’41,4”

50º11’25,8”

21.10.2013

0,2*

0,042

*jako wynik przyjęto połowę wartości progu czułości sondy pomiarowej

14. HAŁAS DROGOWY
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) jednym z zadań Państwowego monitoringu
środowiska jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska.
Monitoringowe pomiary hałasu stanowią istotną informację o klimacie akustycznym i są przydatne
w procesie tworzenia map akustycznych w ramach realizacji oceny stanu akustycznego środowiska.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest
zobowiązany do oceny klimatu akustycznego na terenach miast o liczbie mieszkańców poniżej 100
tysięcy i na terenach położonych przy drogach o natężeniu ruchu poniżej 3 mln pojazdów w ciągu roku
(tj. 8200 pojazdów w ciągu doby).
Dla pozostałych obszarów istnieje obowiązek wykonania map akustycznych. Dla miast o liczbie
mieszkańców powyżej 100 tysięcy obowiązek ten spoczywa na prezydentach miast, natomiast dla dróg
o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów w ciągu roku na zarządcach dróg.
W 2013 r. w obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził pomiary natężenia hałasu drogowego w Jarosławiu.
Klimat akustyczny miasta Jarosławia kształtowany jest głównie przez ciągi komunikacyjne: drogę
krajową Nr 4, drogę krajową Nr 77, drogę wojewódzką Nr 870, drogę wojewódzką Nr 865, drogę
wojewódzką Nr 880, jak również drogi powiatowe i gminne.
Obszary objęte badaniami to: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
mieszkaniowo-usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
teren szpitala w mieście, teren zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży.
Pomiary hałasu drogowego prowadzono w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych. Badania
monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: L AeqD, LAeqN, LDWN i LN. W 6
punktach (ulice: Stefana Czarneckiego, Tadeusza Kościuszki, Pełkińska, Józefa Poniatowskiego,
Przemyska, Spytka z Jarosławia) określano równoważny poziom hałasu LAeq zarówno dla pory dnia jak i
dla pory nocy oraz prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym
uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Wartość długookresowego średniego poziomu dźwięku: L DWN i LN
wyznaczono w 1 punkcie (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego). Łączna długość przebadanych
odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 2,10 km, co stanowi ok. 1,6 % długości dróg w mieście.

65

Uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 14.1. – 14.2. natomiast na rys.14.1. - 14.2.
przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu oraz rozkład
poziomów dźwięku w Jarosławiu w 2013 r.
Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu określone
w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007), zmienionym
w 2012 r. Poziomy dopuszczalne określone są dla pory dziennej i nocnej, zależą od rodzaju źródeł,
sposobu zagospodarowania i funkcji urbanistycznych terenu.
W trzech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. W porze dnia wartości
równoważnego poziomu hałasu kształtowały się w przedziale od 52,7 dB do 68,0 dB, a wartości
przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 1,7 dB (ul. Józefa Poniatowskiego) i 3,0 dB (ul.
Pełkińska). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 50 poj/h i najniższy udział pojazdów ciężkich w
strumieniu ruchu 0 %, odnotowano przy ul. Spytka z Jarosławia. Najwyższe natężenie 1802 poj/h
odnotowano przy ul. Józefa Poniatowskiego, zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu
ruchu 16,7 % w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki.
W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu
Państwowego Zakładu Higieny w porze dnia uzyskane wyniki badań wskazują na średnią (52  LAeq 
62 dB) i dużą (63  LAeq  70 dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach
analizowanych ciągów.
W porze nocy wartość wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu wyniosła od 43,7 dB do
59,2 dB, zaś wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 0,4 dB (ul. Pełkińska)
i 3,2 dB (ul. Józefa Poniatowskiego). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 11 poj/h i najniższy
udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 0 %, odnotowano w otoczeniu ul. Spytka z Jarosławia.
Najwyższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 173 poj/h odnotowano w otoczeniu ul. Poniatowskiego,
zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 12,5 % w rejonie ul. Czarneckiego.
Natężenie ruchu pojazdów w Jarosławiu w 2013 r. przedstawiono w tab.14.3 oraz na rys.14.3.
Długookresowy średni poziom hałasu LDWN wyniósł 70 dB, zaś LN 61,8 dB. W punkcie tym
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej
przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 2,0 dB, zaś dla LN 2,8 dB.
Tab. 14.1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku, Jarosław 2013 r. (źródło: [22])
Lokalizacja
punktu
pomiarowokontrolnego

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Dopuszczalny
poziom

Wielkość
przekroczenia

Wynik
pomiaru

LAeqN

LAeqN

Wielkość
przekroczenia

[dB]

ul. Stefana
Czarnieckiego

65

58,6

-

56

53,4

-

ul. Tadeusza
Kościuszki

61

60,8

-

56

54,0

-

ul. Pełkińska

65

68,0

3,0

56

56,4

0,4

ul. Józefa
Poniatowskiego

65

66,7

1,7

56

59,2

3,2

ul. Przemyska

65

57,8

-

56

50,2

-

ul. Spytka
z Jarosławia

61

52,7

-

56

43,7

-

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00).
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Tab. 14.2. Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku, Jarosław 2013 r. (źródło: [22])
Lokalizacja punktu
pomiarowokontrolnego

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Dopuszczalny
poziom

Wielkość
przekroczenia

Wynik
pomiaru

LN

LN

59

61,8

Wielkość
przekroczenia

[dB[
ul.Józefa Ignacego
Kraszewskiego
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70,0

2,0

2,8

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory
dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 18.00 do godz.
22.00) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00),
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak
przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).
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poziom dźwięku A w dB

Rys. 14.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego i wartości wyznaczonych
wskaźników (LAeqD, LAeqN, LDWN, LN), Jarosław 2013 r. (źródło: [22])
równoważny poziom dźwięku LAeqD
równoważny poziom dźwięku LAeqN
długookresowy poziom dźwięku LDWN
długookresowy poziom dźwięku LN
dopuszczalny poziom dźwięku, LAeqD, LDWN
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqD, LN
80
60
40
20
0
Czarneckiego

Kościuszki

Pełkińska

Poniatowskiego

Przemyska

Spytka z
Jarosławia

Kraszewskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 14.2. Rozkład poziomów dźwięku, Jarosław 2013 r. (źródło: [22])
Tab. 14.3. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów, Jarosław 2013 r.
(źródło: [22])
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*

Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy
lekkie

pojazdy
ciężkie

Procentowy udział
pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

Pora dnia (6.00 – 22.00)
Stefana Czarnieckiego

80

74

6

7,5

Tadeusza Kościuszki

252

210

42

16,7

Pełkińska

582

549

33

5,7

Józefa Poniatowskiego

1802

1678

124

6,9

Przemyska

374

374

0

0

Spytka z Jarosławia

50

50

0

0
12,5

Pora nocy (22.00 – 6.00)
Stefana Czarnieckiego

16

14

2

Tadeusza Kościuszki

35

33

2

5,7

Pełkińska

85

76

9

10,6

Józefa Poniatowskiego

173

163

10

5,8

Przemyska

51

51

0

0

Spytka z Jarosławia

11

11

0

0

* natężenie ruchu rejestrowane w przedziale jednej godziny
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Rys. 14.3.Natężenie ruchu pojazdów, Jarosław 2013 r. (źródło: [22])

W grudniu 2012 r. w ciągu drogi krajowej Nr 4 do użytku oddano ponad 11-kilometrową
obwodnicę Jarosławia. W wyniku realizacji tej inwestycji nastąpiło wyprowadzenie ruchu tranzytowego
z głównych ulic poza obrzeża miasta i poprawienie przejezdności. Wykonano ekrany akustyczne
pochłaniające i przeźroczyste oraz zieleń izolacyjną. Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu miasta był
ruch turystyczny i towarowy w kierunku przejść granicznych Medyka i Korczowa. Budowa obwodnicy
skutecznie przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego miasta.

15. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) poważna awaria to zdarzenie,
w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem. Poważna awaria przemysłowa to poważna awaria
w zakładzie dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Źródłami zdarzeń o znamionach poważnej awarii są procesy przemysłowe i magazynowania
substancji niebezpiecznych w zakładach mogących być źródłem poważnej awarii oraz wypadki
w transporcie materiałów niebezpiecznych.
W ustawie Prawo ochrony środowiska (2001) dokonano podziału zakładów prowadzących
działalność niebezpieczną na trzy zasadnicze grupy: Zakłady Dużego Ryzyka (ZDR), Zakłady
Zwiększonego Ryzyka (ZZR), Potencjalni Sprawcy Poważnych Awarii (PSPA). W ewidencji WIOŚ
w obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego nie ma zakładów zgłoszonych do kategorii
Zakładów Dużego Ryzyka (ZDR) natomiast znajdują się 3 zakłady zgłoszone do kategorii Zakładów
Zwiększonego Ryzyka (ZZR) oraz 6 zakładów zaliczonych do kategorii Potencjalnych Sprawców
Poważnych Awarii (PSPA), tzw. zakładów podprogowych.
W obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego do Zakładów Zwiększonego Ryzyka
należą:
 PKN ORLEN S.A. w Płocku Terminal Paliw BP 82 w Żurawicy,
 CTL Południe Spółka z o.o. Oddział Żurawica Terminal Przeładunkowy Surowców Chemicznych
w Chałupkach Medyckich,
 EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie.
Do zakładów zaliczonych do kategorii Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii (PSPA), tzw.
zakładów podprogowych należą:
 „SOKOŁÓW” S.A. Oddział Zakłady Mięsne „Jarosław” w Jarosławiu,
 Sanwil Polska Sp. z o.o. - Przemyśl,
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Zakład Uzdatniania Wody - Przemyśl,
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o. Zakład Uzdatniania Wody –
Munina,
 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie – Jarosław,
 Polska Spółka Gazownictwa Rejon Dystrybucji Gazu w Jarosławiu.
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W obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego z Ukrainą potencjalne zagrożenia
obejmują: magazynowanie substancji niebezpiecznych w zakładach; przeładunek towarów
niebezpiecznych w terminalach przeładunkowych oraz na komunikacji przestawczej; transport towarów
niebezpiecznych przez drogowe i kolejowe przejścia graniczne, powiązane z krajową siecią drogową
i kolejową; transport rurociągowy (przesył gazu ziemnego).
Magazynowanie substancji niebezpiecznych prowadzą:
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakład Uzdatniania Wody – Przemyśl
– magazynowany jest chlor,
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o. Zakład Uzdatniania Wody
– Munina – magazynowany jest chlor,
 „SOKOŁÓW” S.A. Oddział Zakłady Mięsne „Jarosław” w Jarosławiu – magazynowany jest
amoniak,
 EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie – magazynowane są metanol,
substancje niebezpieczne dla środowiska, substancje toksyczne.
Przeładunek towarów niebezpiecznych prowadzony jest w terminalach przeładunkowych:
 PKN ORLEN S.A. w Płocku Terminal Paliw BP 82 w Żurawicy – przeładunek toluenu, benzyny,
oleju napędowego, metanolu, etanolu, octanu etylu, octanu butylu, octanu winylu na kolejowych
frontach przeładunkowych,
 CTL Południe Spółka z o.o. Oddział Żurawica Terminal Przeładunkowy Surowców Chemicznych
w Chałupkach Medyckich - przeładunek metanolu, benzenu, ropy naftowej, oleju technicznego,
opałowego, napędowego oraz benzyny.
Transporty z towarami chemicznymi, które nie nadają się do przeładunku w terminalach i punktach
przeładunkowych kierowane są do Punktu Komunikacji Przestawczej w Medyce eksploatowanego przez
PKP CARGO S.A. Centrum Logistyczne Medyka – Żurawica. Punkt ten jest jednym z elementów
organizacyjno-technicznych dla procesu przewozowego łączącego dwa systemy transportu kolejowego
o różnych szerokościach torów (1520 mm/1435 mm).
Problemem występującym w obszarze przygranicznym w trakcie transportu towarów jest
oczekiwanie wagonów/cystern na przeładunek lub przestawienie na komunikacji przestawczej. W okresie
letnim, przy wysokich temperaturach powietrza atmosferycznego może dojść do przegrzania cystern
z substancją niebezpieczną.
Towary niebezpieczne przewożone są przez:
 Drogowe Przejście Graniczne w Medyce,
 Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej,
 Kolejowe Przejście Graniczne w Przemyślu (Stacja PKP Medyka).
W tab.15.1. przedstawiono ilość towarów niebezpiecznych wwożonych do Polski na
poszczególnych przejściach granicznych.
Tab.15.1. Ilość towarów niebezpiecznych wwożonych do Polski, 2013 r. (źródło: [12])
Przejścia graniczne

Lp.

Ilość środków
transportu

Ilość towaru
w Mg

1.

Drogowe Przejście Graniczne w Medyce

236

2 166,076

2.

Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej

803

3 144,175

3.

Kolejowe Przejście Graniczne w Przemyślu (Stacja
PKP Medyka)

2 392

139 168,254

3 431

144 478,505

Ogółem

Najwięcej wwieziono do Polski alkoholu metylowego (metanolu), fosforu białego lub żółtego.
W roku 2013 na obszarze przygranicznym jak i na całym terenie województwa podkarpackiego
nie odnotowano zdarzeń o charakterze poważnych awarii lub poważnych awarii przemysłowych.
Nastąpiła wyraźna poprawa bezpieczeństwa w działalności gospodarczej, gdyż całkowicie
wyeliminowano niekontrolowane uwolnienia substancji niebezpiecznych w zakładach i transporcie na
terenie województwa. Podkreślić należy, że jedyna poważna awaria przemysłowa na terenie
województwa podkarpackiego miała miejsce w 2003 r.
WIOŚ w Rzeszowie prowadzi działania mające na celu zapobieganie zdarzeniom mogącym
powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. W tym celu na obszarze
przygranicznym prowadzone są kontrole zakładów zwiększonego ryzyka oraz potencjalnych sprawców
poważnych awarii.
Na rys. 15.1. przedstawiono rozmieszczenie zakładów zwiększonego ryzyka i „zakładów
podprogowych” wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na obszarze przygranicznym na tle
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
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Rys. 15.1. Rozmieszczenie zakładów zwiększonego ryzyka i „zakładów podprogowych” wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, obszar przygraniczny 2013 r. (źródło: [6], [12])

16. TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW
Południowa i wschodnia granica województwa podkarpackiego na odcinku 370 km, pokrywa się
z granicą państwa polskiego z Ukrainą i Słowacją. Granica z Ukrainą jest granicą zewnętrzną Unii
Europejskiej, natomiast ze Słowacją granicą wewnętrzną Unii Europejskiej. Takie położenie wymaga
szczególnego monitorowania zagrożeń transgranicznych w tym przemieszczenia odpadów.
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 7 przejść granicznych z Ukrainą: 4 drogowe
(Korczowa-Krakowiec, Medyka-Szeginie, Krościenko-Smolnica, Budomierz-Hruszew), 2 kolejowe
(Przemyśl (Medyka)-Mościska, Werchrata-Rawa Ruska), 1 lotnicze (Rzeszów-Jasionka). Przewóz
odpadów realizowany jest wyłącznie przez wyznaczone do tego celu drogowe przejście graniczne
w Korczowej oraz kolejowe przejście graniczne w Przemyślu (Medyce) oraz lotnicze przejście graniczne
w Rzeszowie-Jasionce.
Na rys.16.1. przedstawiono rozmieszczenie przejść granicznych na terenie województwa
podkarpackiego.
Zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami reguluje ustawa
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (2007), która szczegółowo określa postępowanie
i organy właściwe do wykonywania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów,
wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (2006).
Transport odpadów między państwami członkowskimi odbywa się na zasadach regulowanych Układem
z Schengen.
W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi służbami zaangażowanymi w kontrolę
transgranicznego przemieszczania odpadów oraz większej efektywności działania na szczeblu
wojewódzkim, Wojewoda Podkarpacki zarządzeniem Nr 33/10 z dnia 24 lutego 2010 r. powołał grupę
ekspertów do spraw monitorowania przemieszczania odpadów wchodzącą w skład Wojewódzkiego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W skład grupy ekspertów
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wchodzą m.in. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Szef Grupy, przedstawiciel:
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska; Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiej Policji; Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska powołał Grupę Ekspertów w zakresie transgranicznego
przemieszczania odpadów (TPO), w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska upoważnił pracowników do oceny towarów mogących stanowić odpady.
Kontrole na wyznaczonych przejściach granicznych z Ukrainą w Korczowej i w Przemyślu
(Medyce) realizowane są przez Straż Graniczną i Służbę Celną. Na wniosek tych organów,
upoważnieni pracownicy WIOŚ dokonują oceny towarów mogących stanowić odpady oraz określają
rodzaj dokumentów wymaganych przy transportach w ruchu międzynarodowym. Ocena odbywa się
w oparciu o analizę przedstawionych dokumentów i oględziny towaru. Każdorazowo w czasie kontroli
sporządzany jest protokół kontroli.

Rys. 16.1. Rozmieszczenie przejść granicznych, województwo podkarpackie 2013 r. (źródło: [2], [5], [12], [29])

W 2013 r. na wniosek Służby Celnej dokonano 66 ocen towarów, z których 30 zakwalifikowano
jako odpad. Najczęściej przewożone były odpady złomu metali i tworzyw sztucznych. Najwięcej
wątpliwości budziły towary takie jak uszkodzone pojazdy i używane części samochodowe.
W tab. 16.1 pokazano ilość wniosków o przeprowadzenie oględzin zatrzymanych towarów
otrzymanych od innych służb, natomiast w tab. 16.2. przedstawiono ilość transportów przewożących
odpady w 2013 r.
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Tab. 16.1. Wnioski innych służb o przeprowadzenie oceny zatrzymanych towarów skierowane do WIOŚ, 2013 r.
(źródło: [12])

Służba Celna

66

Liczba przeprowadzonych
oględzin
66

Straż Graniczna

0

0

0

ITD

0

0

0

Policja

0

0

0

Razem

66

66

66

Organ kontrolny

Liczba skierowanych wniosków

Liczba udzielonych pisemnych
informacji
66

Tab.16.2. Ilość transportów przewożących odpady, 2013 r. (źródło: [12])
Lp.

Rodzaj odpadu

Wjazd

Wyjazd

Tranzyt

1.

Tworzywa sztuczne

1

-

7

2.

Złom metali

8

1

1

3.

Tekstylia

1

-

2

4.

Szkło

-

-

1

5.

Medyczne

-

-

1

6.

Pozostałe*

4

1

1

14

2

13

Ogółem

*1 ocena w magazynie Oddziału Celnego w Korczowej

Rys.16.2. Transgraniczne przemieszczanie odpadów kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli WIOŚ na
przejściu granicznym w Korczowej, pow. jarosławski.
Przewóz pianki poliuretanowej, 2013 r. (źródło: [12])

Rys.16.3. Transgraniczne przemieszczanie odpadów kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli WIOŚ na
przejściu granicznym w Korczowej, pow. jarosławski.
Przewóz ram samochodowych, 2013 r.(źródło: [12])

W 2013 r. pracownicy WIOŚ Rzeszów brali udział w projekcie kontrolnym IMPEL TFS
„Europejskie Akcje Inspekcyjne”. Kontrole prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszami: Straży
Granicznej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. Łącznie skontrolowano 62
pojazdy przewoźników.
Podczas kontroli sprawdzane były dokumenty dołączone do transportu oraz przewożony ładunek.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu IMPEL TFS przedstawiono w tab. 16.3.
W 2013 r. podczas akcji IMPEL TFS stwierdzono 1 przypadek przewozu odpadów „z listy
zielonej” – magnez w postaci brykietów (przewóz z Niemiec do Ukrainy tranzytem przez Polskę) oraz
1 przypadek przewozu odpadów w ruchu krajowym (wióry drewniane). Nie stwierdzono przewozu
ładunków, kwalifikowanego jako nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów, jak
i nieprawidłowości w legalnych przemieszczeniach odpadów.
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Tab.16.3. Wspólne działania kontrolne w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”, 2013 r. (źródło: [12])
Termin akcji kontrolnych
Punkty kontrolne
29.03.2013 r.

Drogowe przejście
graniczne
w Korczowej

6

26.06.2013 r.

9

22.10.2013 r.

8

Ilość
kontrolowanych
pojazdów

Rodzaj przewożonego
towaru lub przewóz bez
ładunku

Kontrolowane
odpady

23

profile stalowe, opony,
sadza techniczna, wata
szklana, odzież używana,
płytki ceramiczne, materiały odpady magnezu
ociepleniowe, karma dla
w postaci
zwierząt, makuchy z łusek
brykietów
słonecznika, drewno
opałowe, meble, wiązki kabli
samochodowych

-

Droga krajowa
nr 9
w miejscowości
Lipowica

5

5

9

19

okucia do drzwi i okien,
artykuły spożywcze,
tworzywa sztuczne, odzież,
blacha stalowa i aluminiowa,
wiązki elektryczne do
pojazdów, części
elektryczne (termostaty,
silniki do pralek), palety
drewniane, półfabrykaty
(przewody elektryczne)

Droga krajowa
nr 9
w miejscowości
Jadachy k. Tarnobrzega

-

6

-

6

artykuły spożywcze,
materiały budowlane, paliwo

-

odpad wiór
drewnianych
(trocin)

-

Droga krajowa
nr 4
w miejscowości
Krasne

4

-

5

9

nieczystości płynne,
produkty spożywcze
(ciastka), artykuły metalowe,
wiązki kabli, wióry
drewniane (trociny)

Droga krajowa
nr 4
w miejscowości
Parkosz

-

5

-

5

niebezpieczne substancje
chemiczne (transport
towarów niebezpiecznych ADR), papier

W 2013 r. jednym z celów kontroli WIOŚ Rzeszów była ocena realizacji międzynarodowego
przemieszczania odpadów (TPO) z listy zielonej oraz ocena funkcjonowania instalacji przetwarzających
i magazynujących odpady, do których są lub mają być przywożone, w szczególności odpady
niebezpieczne z krajów spoza UE.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził w 2013 r. 8 kontroli
z zakresu TPO, które dotyczyły sprawdzenia m. in. przestrzegania warunków decyzji GIOŚ, 4 kontrole
przed wydaniem opinii o przestrzeganiu przepisów o ochronie środowiska przez prowadzących
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Opinie te zostały wykorzystane przez
GIOŚ w postępowaniach dotyczących wydawania zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie
odpadów, 6 kontroli w podmiotach gospodarczych. Kontrolami objęto instalacje, w których prowadzony
był odzysk m. in.:
- odpadów cynonośnych, odpadów aluminium (zakłady przetopu metali),
- odpadów gumowych (zakłady gumowe),
- odpadów niebezpiecznych w postaci przepracowanych olejów.
oraz instalacje w której prowadzony jest proces unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne poprzez ich termiczne przekształcanie (D10), odzysk energetyczny (R1), odzysk
olejów i wytwarzanie paliwa alternatywnego oraz komponentu do paliwa alternatywnego.
Ponadto jedną kontrolę przeprowadzono w instalacji wytwarzania podstawowych produktów lub
półproduktów chemii organicznej (przy zastosowaniu procesów chemicznych) oraz środków ochrony
roślin, w związku z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nakładającą obowiązek
zagospodarowania na terenie kraju odpadów tworzyw sztucznych nielegalnie wysłanych z Rosji do
Polski o kodzie B 3010.
W czasie kontroli przeprowadzonych w 2013 r. nie stwierdzono przypadków naruszeń decyzji
GIOŚ dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów. Najczęściej stwierdzone
nieprawidłowości w czasie kontroli to nieprzestrzeganie warunków pozwoleń oraz niewłaściwe
prowadzenie ewidencji odpadów.
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SPIS RYSUNKÓW
Rys. 2.1.

Podział administracyjny, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 3.1.

Podział fizyczno-geograficzny wg Kondrackiego, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 4.1.1.

Rzeka Wiar, m. Nowosiółki Dydyńskie, pow. przemyski 2013 r.

Rys. 4.1.2.

Rozmieszczenie sieci rzecznej, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys.4.2.1.

Rozmieszczenie jednolitych części wód powierzchniowych, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 6.1.

Odcinek autostrady A4, m. Zadąbrowie, pow. przemyski 2013 r.

Rys. 6.2.

Rozmieszczenie dróg i przejść granicznych, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 7.2.1.

Użytki rolne, gmina Orły, pow. przemyski 2013 r.

Rys. 8.1.

Rozmieszczenie złóż kopalin, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 9.1.

Położenie obszaru przygranicznego województwa podkarpackiego na tle obszarów chronionych, 2013 r.

Rys. 9.1.1.

Bieszczadzki Park Narodowy, Hnatowe Berdo, 2012 r.

Rys. 9.12.1.

Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyśla, pow. przemyski, kosaćce wodne, 2012 r.

Rys.10.1.1.

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w gminach na obszarze przygranicznym, 2013 r.

Rys. 10.2.1.

Rozmieszczenie obszarów związanych z presją rolniczą oraz z presją rozproszonych źródeł komunalnych,
obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 10.2.2.

Oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach o RLM ≥2000, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys.11.1.

Ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odebranych z terenu powiatów obszaru przygranicznego,
2013 r.

Rys. 11.2.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
osiągnięty przez poszczególne gminy w obszarze przygranicznym, 2013 r.

Rys.11.3.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez poszczególne gminy w obszarze przygranicznym w 2013 r.

Rys.11.4.

Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych ze zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie obszaru przygranicznego, 2013 r.

Rys. 11.5.

Rozmieszczenie składowisk odpadów, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 12.1.1.

Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych.

Rys. 12.1.1.1.

Pobór próbek fitobentosu w rzece Sołotwa, pow. lubaczowski 2013 r.

Rys. 12.1.1.2.

Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 12.1.1.3.

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny
2013 r.

Rys. 12.1.1.4.

Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych (w tym
na obszarach chronionych), obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 12.1.2.1.

Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, obszar przygraniczny
2013 r.

Rys. 12.1.4.1.

Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 12.1.5.1.

Granica Polski z Ukrainą na rzece Wisznia, pow. przemyski.

Rys. 12.1.5.2.

Rzeka Szkło, punkt pomiarowo-kontrolny w miejscowości Budzyń, pow. jarosławski.

Rys. 12.1.5.3.

Stężenia średnioroczne siarczanów w rzece Szkło przed rekultywacją (lata 2001-2002) i po rekultywacji
(lata 2007-2013).
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Rys. 12.2.1.1.

Udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji (bez CO2), obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 12.2.2.1.1.

Lokalizacja stacji monitoringu powietrza; województwo podkarpackie 2013 r.

Rys. 12.2.2.1.2.

Klasyfikacja stref w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, arsenu, kadmu,
niklu, ołowiu, ozonu za rok 2013 - cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie 2013 r.
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Klasyfikacja stref w zakresie stężeń średniorocznych pyłu PM10 za rok 2013 - cel ochrona zdrowia,
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Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM2.5 za rok 2013 - cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie
2013 r.

Rys. 12.2.2.1.6.

Klasyfikacja stref w zakresie benzo(a)pirenu za rok 2013 - cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie
2013 r.

Rys. 12.2.2.2.1.

Stężenia średniodobowe SO2 z poszczególnych dni pomiarowych, Przemyśl 2013 r.
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Rozkład stężeń benzenu, Przemyśl 2013 r.
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Rys. 12.2.2.2.10.
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Stężenia średniodobowe pyłu PM2.5, Przemyśl 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.13.
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Rys. 12.2.2.2.14.

Przebieg stężeń tygodniowych arsenu, Przemyśl 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.15.

Przebieg stężeń tygodniowych kadmu, Przemyśl 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.16.

Przebieg stężeń tygodniowych niklu, Przemyśl 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.17.

Przebieg stężeń tygodniowych ołowiu, Przemyśl 2013 r.

Rys. 11.2.2.2.18.

Rozkład stężeń średniorocznych arsenu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.19.

Rozkład stężeń średniorocznych kadmu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.20.

Rozkład stężeń średniorocznych niklu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.

Rys. 12.2.2.2.21.
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Rys. 12.2.2.2.22.
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Rys. 12.2.2.2.23.
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Rys. 12.2.2.2.24.

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu - wyniki modelowania, województwo podkarpackie 2013 r.

Rys. 13.1.

Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 14.1.

Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego i wartości wyznaczonych
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wskaźników (LAeqD, LAeqN, LDWN, LN), Jarosław 2013 r.
Rys. 14.2.

Rozkład poziomów dźwięku, Jarosław 2013 r.

Rys. 14.3.

Natężenie ruchu pojazdów, Jarosław 2013 r.

Rys. 15.1.

Rozmieszczenie zakładów zwiększonego ryzyka i „zakładów podprogowych” wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, obszar przygraniczny 2013 r.

Rys. 16.1.

Rozmieszczenie przejść granicznych, województwo podkarpackie 2013 r.

Rys.16.2.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów - kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli WIOŚ na
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Rys.16.3.
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Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych, obszar przygraniczny
2013 r.

Tab. 12.1.2.1.

Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych, obszar przygraniczny 2013 r.

Tab. 12.1.3.1.

Wyniki oceny spełnienia wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód rzecznych
w monitoringu obszarów chronionych, obszar przygraniczny 2013 r.

Tab. 12.1.3.2.

Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód
przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, obszar
przygraniczny 2013 r.

Tab. 12.1.3.3.

Ocena spełniania wymagań, w tym wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących
jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców
w wodę do spożycia w punktach monitorowania obszarów chronionych, obszar przygraniczny 2013 r.

Tab. 12.1.5.1.

Średnioroczne wyniki badań wskaźników jakości wód badanych w rzekach granicznych, 2013 r.

Tab. 12.2.2.2.1.

Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych i wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza, obszar
przygraniczny 2013 r.

Tab. 12.2.2.2.2.

Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu
zawieszonego PM10, benzenu i ołowiu w pyle PM10 – ochrona zdrowia.

Tab. 12.2.2.2.3.

Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia.

Tab. 12.2.2.2.4.

Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu
zawartych w pyle PM10.

Tab. 12.2.2.2.5.

Stężenia metali w pyle PM10, Przemyśl 2013 r.

Tab.13.1.

Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2013 r.

Tab. 14.1.

Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku, Jarosław 2013 r.

Tab. 14.2.

Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku, Jarosław 2013 r.

Tab. 14.3.

Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów, Jarosław 2013 r.

Tab.15.1.

Ilość towarów niebezpiecznych wwożonych do Polski, 2013 r.

Tab. 16.1.

Wnioski innych służb o przeprowadzenie oceny zatrzymanych towarów skierowane do WIOŚ, 2013 r.

77

Tab.16.2.

Ilość transportów przewożących odpady, 2013 r.

Tab.16.3.

Wspólne działania kontrolne w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”, 2013 r.
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