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1. WSTĘP
Niniejsze opracowanie przedstawia stan środowiska w województwie podkarpackim w strefie
przygranicznej w 2012 r. Strefę przygraniczną stanowią powiaty położone we wschodniej części
województwa podkarpackiego: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski,
bieszczadzki. Podział administracyjny obszaru przygranicznego przedstawia rys. 1.1. Granica Państwa
z Ukrainą w województwie podkarpackim rozciąga się na długości 236 km.
Stan środowiska przedstawiony został w oparciu o dane pozyskane w ramach realizacji zadań
Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). W 2012 r. na terenie obszaru przygranicznego
prowadzone były badania stanu środowiska w ramach następujących podsystemów:
1.
monitoring jakości wód powierzchniowych,
2.
monitoringu jakości powietrza atmosferycznego,
3.
monitoring pól elektromagnetycznych.
Badania zrealizowano w oparciu o zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
„Program Państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012” oraz
Aneks Nr 1 i Nr 2 do Programu.
W końcowej części opracowania przedstawiono zagadnienia związane z międzynarodowym
obrotem odpadami. Informacje dotyczące fizjografii, klimatu, hydrografii, komunikacji, transportu,
przemysłu, rolnictwa, przyrody oraz gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami zostały
zamieszczone w opracowaniu za rok 2009 pt.: „Stan środowiska województwa podkarpackiego na
obszarze przygranicznym z Ukrainą” – grudzień 2010. Zagadnienia przedstawione w niniejszym
opracowaniu opisane zostały bardziej szczegółowo w „Raporcie o stanie środowiska w województwie
podkarpackim w 2012 roku”. Powyższe opracowania dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/.

Rys. 1.1. Podział administracyjny obszaru przygranicznego (źródło: [4])
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2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
2.1. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
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.
W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza wojewódzki inspektor ochrony środowiska
sporządza roczne 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 (NO2), 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).
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 koniczności
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.

2.2. 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 2013 r. oceny jakości powietrza w województwie
podkarpackim za 2012 rok.
Dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza województwo podkarpackie podzielone zostało na
dwie strefy:
1.
miasto Rzeszów jako strefa o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.,
2.
pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.
Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2012 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
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zanieczyszczeń z 12 stacji i stanowisk pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu
powietrza.
Lokalizację stacji i stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza przedstawiono na rys. 2.2.1.

Rys. 2.2.1. Rozmieszczenie stacji i stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza w województwie podkarpackim
uwzględnionych w ocenie jakości powietrza za 2012 r. (źródło: [9])

Wyniki klasyfikacji strefy podkarpackiej w 2012 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 omawianych 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.
Ze względu na pył zawieszony PM10 i PM2.5 oraz zawarty w pyle zawieszonym PM10
benzo(a)piren należący do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, strefę
podkarpacką zakwalifikowano do klasy C. W 2012 r. niedotrzymane zostały standardy imisyjne
określone dla pyłu PM10 i PM2.5 oraz poziom docelowy określony dla benzo(a)pirenu.
4

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 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,
2.4. monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia
powietrza benzo(a)pirenem na obszarach objętych naprawczymi Programami Ochrony
Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości
powietrza.
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. 2.2.2 - 2.2.5 przedstawiono wyniki klasyfikacji stref za rok 2012 (cel ochrona zdrowia).
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2012 dostępne
są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
http://www.wios.rzeszow.pl.

Rys. 2.2.2. Rozmieszczenie klasyfikacji stref w zakresie: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu,
arsenu, kadmu, niklu, ołowiu, ozonu za rok 2012 - cel ochrona zdrowia (źródło: [9])
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Rys. 2.2.3. Rozmieszczenie klasyfikacji stref w zakresie pyłu PM10 za rok 2012- cel ochrona zdrowia
(źródło: [9])

Rys. 2.2.4. Rozmieszczenie klasyfikacji stref w zakresie pyłu PM2.5 za rok 2012- cel ochrona zdrowia
(źródło: [9])
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Rys. 2.2.5. Rozmieszczenie klasyfikacji stref w zakresie benzo(a)pirenu za rok 2012 - cel ochrona zdrowia
(źródło: [9])

2.3. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE PRZYGRANICZNEJ
W 2012 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w obszarze przygranicznym 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 2012 r. według kryterium ustalonego dla ochrony zdrowia ludzi. Zakres oznaczanych
zanieczyszczeń powietrza przedstawia tab. 2.3.1. Wartości kryterialne dla poszczególnych substancji
zestawiono w tab. 2.3.2.-2.3.4.
Tab. 2.3.1. Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych w obszarze przygranicznym
i wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 2012 r.
(źródło: [9])
Rodzaj pomiarów

Liczba stanowisk
pomiarowych

Dwutlenek siarki

automatyczne

1

Dwutlenek azotu

automatyczne

1

Pył PM10

manualne

2

Pył PM2.5

Zanieczyszczenie

automatyczne

1

Arsen w pyle PM10

manuale

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. 2.3.2. Dopuszczalne poziomy dla substancji badanych i wykorzystanych do oceny rocznej jakości
powietrza w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [14])
Zanieczyszczenie

Okres uśredniania
wyników

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu
3
(µg/m )

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

-

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

24 godziny

50

35 razy

rok kalendarzowy

40

-

Benzen

rok kalendarzowy

5

-

Ołów w pyle PM10

rok kalendarzowy

0,5

-

Pył zawieszony PM10

Tab. 2.3.3. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia
(źródło: [14])

Zanieczyszczenie

Pył zawieszony
PM2.5

Poziom dopuszczalny w powietrzu powiększony o margines
3
tolerancji (µg/m )

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 2012 r. poziom dopuszczalny dla
pyłu PM2.5 powiększony o margines tolerancji wynosił 27 μg/m3.
Tab. 2.3.4. Poziomy docelowe dla substancji badanych i wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza
w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [14])

Zanieczyszczenie

Arsen
Kadm
Nikiel
Benzo(a)piren
Ozon

Okres uśredniania wyników
pomiarów

Docelowy poziom
substancji w powietrzu

rok kalendarzowy

6 ng/m

rok kalendarzowy

3

-

3

-

5 ng/m

3

rok kalendarzowy

20 ng/m

rok kalendarzowy

3

8 godzin

Dopuszczalna liczba dni
z przekroczeniami poziomu
docelowego w roku
kalendarzowym

1 ng/m

120 µg/m

-

3

25 dni

2.3.1. 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 2012 r. na terenie przygranicznym badania poziomów dwutlenku siarki w powietrzu prowadzone
były na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza, metodą automatyczną z jednogodzinnym
czasem uśredniania stężeń. Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki na stacji Przemyśl-Mickiewicza
wynosiło 7,4 µg/m3.
W 2012 r. nie odnotowano przekroczeń normy średniodobowej oraz normy ustalonej dla 1 godziny.
Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stężeń jednogodzinnych, wynosiło
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61,9 µg/m3 i stanowiło 49,5 % wartości dopuszczalnej. Najwyższe stężenie jednogodzinne SO2 wynosiło
103 µg/m3 (29,6 % normy).
Na rys. 2.3.1.1.-2.3.1.2. przedstawiono poziomy stężeń dwutlenku siarki na stacji pomiarowej
w strefie przygranicznej w 2012 r.
stężenie średniodobowe

stężenie dopuszczalne

140

100
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2012-10-21
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2012-03-25

2012-03-11

2012-02-26

2012-02-12

2012-01-29

0

2012-01-15

20
2012-01-01

stężenie SO2 [μg/m3 ]

120

data pomiaru

Rys. 2.3.1.1. Stężenia średniodobowe SO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane w Przemyślu przy ulicy
Mickiewicza w 2012 r. (źródło: [9])
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Rys. 2.3.1.2. Stężenia średniomiesięczne SO2 w Przemyślu przy ul. Mickiewicza w 2012 r. (źródło: [9])

Obserwuje się dość znaczne różnice pomiędzy stężeniami w miesiącach zimowych i letnich.
Najwyższe stężenia dwutlenku siarki w 2012 r. zanotowano w lutym co było związane z bardzo dużymi
spadkami temperatury powietrza, a tym samym wzrostem emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw na
cele grzewcze.

2.3.2. 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 μg/m3 z częstością nie większą niż 18 razy w roku.
W 2012 r. na terenie przygranicznym badania poziomów dwutlenku azotu w powietrzu prowadzone
były na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza, metodą automatyczną z jednogodzinnym
czasem uśredniania stężeń. Najwyższe stężenie jednogodzinne zanotowane na stacji PrzemyślMickiewicza wyniosło 106,9 μg/m3 (53 % normy).
9

W Przemyślu, z uwagi na duże braki danych w serii pomiarowej nie obliczono średniorocznego
stężenia NO2, przy ocenie rocznej wzięto natomiast pod uwagę przebieg stężeń jednogodzinnych w ciągu
roku.
Na rys. 2.3.2.1. przedstawiono przebieg zmienności maksymalnych stężeń jednogodzinnych NO2
w poszczególnych dobach pomiarowych w 2012 r. na stacji Przemyśl-Mickiewicza.
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Rys. 2.3.2.1. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane
w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza w 2012 r. (źródło: [9])

2.3.3. 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 2012 r. badania benzenu prowadzone były w strefie przygranicznej na stacji pomiarowej
w Przemyślu przy ul. Mickiewicza, metodą pasywną w dwunastu dwutygodniowych seriach pomiarowych,
równomiernie rozłożonych w ciągu roku. W 2012 r. nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnej normy
rocznej dla benzenu. Średnioroczne stężenie benzenu wyniosło 2,5 µg/m3 (50 % normy).
Przeprowadzone badania wykazały sezonowe zróżnicowanie stężeń benzenu. W 2012 r.
najwyższe stężenie zanotowano w lutym i wyniosło 9,6 µg/m3. W sezonie ciepłym stężenia benzenu nie
przekroczyły 1 μg/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-Mickiewicza w 2012 r. przedstawione zostały na
rys. 2.3.3.1.

Rys. 2.3.3.1. Rozkład stężeń benzenu na stanowisku pomiarowym Przemyśl-Mickiewicza w 2012 r. (źródło: [9])
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2.3.4. 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.
Dodatkowo dla stężeń 24-godzinnych dopuszczalna jest możliwość przekraczania danego poziomu
z częstością nie większą niż 35 razy w roku.
W 2012 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej
10 µm prowadzone były w obszarze przygranicznym na dwóch stanowiskach pomiarowych: PrzemyślMickiewicza, Jarosław-Pruchnicka. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w obszarze przygranicznym
w 2012 r. przekroczone zostały na obu stanowiskach pomiarowych. W Przemyślu przy ul. Mickiewicza
średnioroczne stężenie pyłu PM10 wyniosło 49,9 µg/m3 (124,7 % normy), w Jarosławiu przy ul.
Pruchnickiej – 49,6 µg/m3 (124,0 % normy).
Zanotowane stężenia średnioroczne pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych, zlokalizowanych
w strefie przygranicznej przedstawiono na rys. 2.3.4.1.

Rys. 2.3.4.1. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w obszarze przygranicznym w 2012 r. [9]

Na obu stanowiskach pomiarowych nie dotrzymana została dopuszczalna częstość przekroczenia
stężenia średniodobowego ustalonego na poziomie 50 µg/m3 wynosząca nie więcej niż 35 razy w ciągu
roku. W Przemyślu na stacji przy ul. Mickiewicza stwierdzono 103 przekroczenia normy 24-godzinnej,
a w Jarosławiu na stanowisku pomiarowym przy ulicy Pruchnickiej odnotowano 108 przypadków
występowania stężenia średniodobowego PM10 powyżej wartości 50 µg/m3.
W Jarosławiu i w Przemyślu, gdzie na poziom notowanych na stacjach stężeń znaczny wpływ
wywiera emisja liniowa przekroczenia notowane były zarówno w sezonie grzewczym, jak i poza nim.
Na rys. 2.3.4.2-2.3.4.3 pokazano liczbę przekroczeń dobowych PM10 w rozbiciu na miesiące.
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Rys. 2.3.4.2. Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Przemyślu przy ul. Mickiewicza w 2012 r. (źródło: [9])
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Rys. 2.3.4.3. Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej w 2012 r. (źródło: [9])

Analizując wyniki stężeń pyłu PM10 w kontekście czasu, w którym wystąpiło narażenie ludzi na
ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że zjawisko takie utrzymywało
się przez 30 % roku. W rozbiciu na miesiące najbardziej niekorzystne warunki wystąpiły w lutym.
Na rys. 2.3.4.4.-2.3.4.5 przedstawiono zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w 2012 r.
w kontekście wpływu na zdrowie człowieka.
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Rys. 2.3.4.4. Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w Przemyślu przy ul. Mickiewicza w 2012 r. w kontekście
wpływu na zdrowie człowieka (źródło: [9])
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Rys. 2.3.4.5. Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej w 2012 r. w kontekście
wpływu na zdrowie człowieka (źródło: [9])

Na stacji pomiarowej Przemyśl-Mickiewicza, na której prowadzono pomiary parametrów
meteorologicznych, dokonano analizy wpływu warunków meteorologicznych na wysokość zanotowanych
stężeń pyłu PM10.
Na wysokość zanotowanych w 2012 r. stężeń pyłu PM10 bardzo istotny wpływ miała temperatura
powietrza, która przekłada się na wysokość emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw.
Drugim istotnym czynnikiem była prędkość wiatru wpływająca na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.
Bardzo duże spadki temperatury powietrza wystąpiły w 2012 r. w lutym. W okresie tym
odnotowano gwałtowny wzrost stężeń zanieczyszczeń pyłowych. Wykonane pomiary wykazały stężenia
dobowe pyłu PM10 przekraczające 200 μg/m3. W pojedynczych przypadkach stężenia dobowe pyłu
PM10 przekroczyły poziom 300 μg/m3.
Na rys. 2.3.4.6. przedstawiono wpływ temperatury na wysokość zanotowanych stężeń pyłu PM10
na stacji monitoringu powietrza w 2012 r.
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Rys. 2.3.4.6. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza na stacji przy
ul. Mickiewicza w Przemyślu w 2012 r. (źródło: [9])

W Przemyślu wystąpiły bardzo niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, przez
236 dni średnie prędkości wiatru nie przekroczyły 1 m/s. Przekroczenia dopuszczalnego dobowego
poziomu pyłu PM10 wystąpiły głównie przy małych prędkościach wiatru, nieprzekraczających 1,4 m/s.
W tab. 2.3.4.1. przedstawiono analizę wpływu prędkości wiatru na występowanie ponadnormatywnego
dobowego stężenia pyłu PM10 w 2012 r.
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Tab. 2.3.4.1. Przekroczenia dobowe pyłu PM10 w poszczególnych zakresach prędkości wiatru w 2012 r.
(źródło: [9])
Stacja

Liczba dni

PrzemyślMickiewicza

Przedziały prędkości wiatru [m/s]
<0.5

0.5-0.9

1-1.4

1.5-2

>2

brak inf.

w roku

49

187

82

34

6

8

z przekroczeniami

16

59

20

3

1

4

Szczególnie niekorzystnie na wysokość notowanych stężeń pyłu w lutym 2012 r. wpłynęło
nałożenie się wyjątkowo niskich temperatur powietrza oraz małych prędkości wiatru. W sytuacji takiej,
przy wzmożonej emisji zanieczyszczeń na cele grzewcze, a tym samym wzroście stężeń pyłu, wystąpiły
niewystarczające warunki przewietrzania.
Na rys. 2.3.4.7. przedstawiono zmienność dobowych stężeń pyłu PM10 w zależności od prędkości
wiatru na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza w 2012 r.
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Rys. 2.3.4.7. Zmienność dobowych stężeń pyłu PM10 w zależności od prędkości wiatru na stacji przy
ul. Mickiewicza w Przemyślu w 2012 r. (źródło: [9])

2.3.5. PYŁ ZAWIESZONY PM2.5
W 2012 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. Mickiewicza,
przy użyciu metody automatycznej.
W 2012 r. dopuszczalne stężenie średnioroczne pyłu PM2.5, powiększone o margines tolerancji
ustalone zostało na poziomie 27 µg/m3. W 2012 r. na stacji pomiarowej w Przemyślu średnioroczne
stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 39,8 μg/m3 i stanowiło 159,2 % normy rocznej. Stężenie średnioroczne
pyłu PM2.5 przekroczyło również stężenie dopuszczalne powiększone o margines tolerancji. W 2012 r.
maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2.5 w Przemyślu zanotowano na poziomie 265 µg/m3. W rocznej
serii pomiarowej odnotowano 121 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. 2.3.5.1. przedstawiono przebieg dobowych stężeń pyłu PM2.5 na stacji pomiarowej
w Przemyślu przy ul. Mickiewicza w 2012 r.
Analizując wyniki stężenia pyłu PM2.5 w kontekście czasu, w którym wystąpiło narażenie ludzi na
ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że zjawisko takie utrzymywało
się w Przemyślu przez 33 % roku.
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Rys. 2.3.5.1. Stężenia średniodobowe pyłu PM2.5 w Przemyślu w 2012 r. (źródło: [9])

2.3.6. 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. Mickiewicza.
Ocenę zanieczyszczenia powietrza arsenem, kadmem i niklem wykonano odnosząc uzyskane
stężenia średnioroczne do poziomów docelowych. Poziom zanieczyszczenia powietrza ołowiem, ze
względu na ochronę zdrowia, oceniono w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego, dla rocznego czasu
uśredniania stężeń.
Badania wykonane w 2012 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. 2.3.6.1. zestawiono stężenia metali w pyle PM10 w Przemyślu w 2012 r.
Tab. 2.3.6.1. Stężenia metali w pyle PM10 w Przemyślu w 2012 r. (źródło: [9])
Rodzaj
zanieczyszczenia

% wartości docelowej lub
dopuszczalnej*

Średnie stężenie roczne

Arsen

1,6 ng/m

3

26,6

Kadm

1,0 ng/m

3

20,0

2,2 ng/m

3

11,0

Nikiel
Ołów

0,03 ng/m

3

6,0*

Na rys. 2.3.6.1.-2.3.6.4. przedstawiono przebieg tygodniowych stężeń arsenu, kadmu, niklu, ołowiu
i dobowych stężeń pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza.
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Rys. 2.3.6.1. Przebieg stężeń tygodniowych arsenu w Przemyślu w 2012 r. (źródło: [9])
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Rys. 2.3.6.2. Przebieg stężeń tygodniowych kadmu w Przemyślu w 2012 r. (źródło: [9])
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Rys. 2.3.6.3. Przebieg stężeń tygodniowych niklu w Przemyślu w 2012 r. (źródło: [9])
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Rys. 2.3.6.4. Przebieg stężeń tygodniowych ołowiu w Przemyślu w 2012 r. (źródło: [9])

2.3.7. 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 2012 r. na obszarze strefy przygranicznej pomiary benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone
były metodą manualną na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza i Jarosławiu przy
ul. Pruchnickiej.
W Przemyślu stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wyniosło 6,3 ng/m3 (630 % poziomu
docelowego), a w Jarosławiu 5,1 ng/m3 (510 % poziomu docelowego). Najwyższe stężenia
benzo(a)pirenu zanotowane zostały w lutym.
Benzo(a)piren w powietrzu na obszarze miast pochodzi głównie ze spalania paliw stałych na cele
grzewcze oraz z emisji zanieczyszczeń ze środków transportu. Wysokość notowanych stężeń
benzo(a)pirenu pozostaje w korelacji z sezonami.
Na rys. 2.3.7.1.-2.3.7.2. przedstawiono przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu.
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Rys. 2.3.7.1. Przebieg stężeń tygodniowych B(a)P w Przemyślu w 2012 r. (źródło: [9])
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Rys. 2.3.7.2. Przebieg stężeń tygodniowych B(a)P w Jarosławiu w 2012 r. (źródło: [9])

3. WODY POWIERZCHNIOWE
3.1. STAN JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Głównym celem monitoringu jakości wód powierzchniowych jest dostarczenie wiedzy o stanie
ekologicznym (lub potencjale ekologicznym w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanie
chemicznym wód powierzchniowych oraz ocena wymagań określonych dla obszarów chronionych.
Informacje te są niezbędne do właściwego gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony
przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi.
Województwo podkarpackie położone jest w obszarze Dorzecza Wisły i obszarze Dorzecza
Dniestru, w zasięgu 3 regionów wodnych:
1.
regionu wodnego Górnej Wisły (obszar działania RZGW w Krakowie),
2.
regionu wodnego Środkowej Wisły (obszar działania RZGW w Warszawie),
3.
regionu wodnego Dniestru (obszar działania RZGW w Krakowie).
W 2012 r. na obszarze przygranicznym dokonano oceny stanu wód w 22 jednolitych częściach
wód rzecznych, w tym 16 naturalnych i 6 silnie zmienionych.
Badania na ww. jcw zostały przeprowadzone w 24 punktach pomiarowo-kontrolnych, w których
został zrealizowany program monitoringu diagnostycznego i operacyjnego (w tym badania wód
w obszarach chronionych). Programem monitoringu diagnostycznego objęto 12 punktów pomiarowokontrolnych położonych w 10 jednolitych częściach wód rzecznych. Pozostałe punkty pomiarowokontrolne zostały objęte monitoringiem operacyjnym. Ocenione jednolite części wód położone są w 7
zlewniach, z czego 6 zlewni znajduje się w obszarze Dorzecza Wisły, a jedna zlewnia w obszarze
Dorzecza Dniestru.
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Województwo podkarpackie charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami środowiskowymi.
Ocenione części wód na obszarze przygranicznym w 2012 r. reprezentowały 8 typów abiotycznych rzek
polskich charakterystycznych dla krajobrazu wyżynnego i nizinnego (tab. 3.1.1.).
Tab. 3.1.1. Typy abiotyczne rzek reprezentowane przez jednolite części wód rzecznych na obszarze
przygranicznym, ocenione w 2012 r. (źródło: [2], [18])
Liczba ocenionych JCW
w tym

Typ abiotyczny rzeki

Ogółem

JCW naturalne

JCW silnie
zmienione

Krajobraz wyżynny
6

Potok wyżynny węglanowy z substratem
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych

2

2

-

9

Mała rzeka wyżynna węglanowa

2

1

1

12

Potok fliszowy

3

3

-

14

Mała rzeka fliszowa

1

1

-

15

Średnia rzeka wyżynna - wschodnia

2

-

2

3

3

-

Krajobraz nizinny
16

Potok nizinny lessowy lub gliniasty

17

Potok nizinny piaszczysty

2

2

-

19

Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

7

4

3

22

16

6

Razem

Stan wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego (lub
potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanu chemicznego. Przy ocenie
stanu wód w obszarach chronionych dodatkowo dokonuje się oceny spełniania wymagań ustalonych dla
tych obszarów w odrębnych aktach prawnych. Schemat oceny stanu jednolitych części wód
powierzchniowych w obszarach chronionych przedstawia rys. 3.1.1.
ELEMENTY BIOLOGICZNE

ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE
I SPECYFICZNE
ZANIECZYSZCZENIA
SYNTETYCZNE I NIESYNTETYCZNE

STAN
EKOLOGICZNY

ELEMENTY
HYDROMORFOLOGICZNE

STAN
EKOLOGICZNY
W OBSZARACH
CHRONIONYCH

STAN WÓD

(wspierające)
SUBSTANCJE PRIORYTETOWE
I INNE

WYMAGANIA
DLA OBSZARÓW
CHRONIONYCH

STAN
CHEMICZNY

Rys. 3.1.1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych (źródło: [17])

Wyniki klasyfikacji biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych elementów jakości
wód, wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, ocenę spełniania wymagań określonych dla
obszarów chronionych oraz ocenę stanu chemicznego i stanu wód w poszczególnych jednolitych
częściach wód rzecznych w 2012 r. zostały przedstawione w tab. 3.1.2.
W związku ze zmianą i uzupełnieniem granic klas jakości dla elementów biologicznych, a także
planowaną nowelizacją rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011), Główny
Inspektor Ochrony Środowiska zalecił w 2013 r. weryfikację ocen stanu jednolitych części wód
powierzchniowych badanych przez WIOŚ w latach 2010-2011 oraz sporządzenie oceny stanu wód
powierzchniowych za 2012 r. przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian. Podstawą prac są „Wytyczne
18

dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w sprawie: wykonania weryfikacji oceny jednolitych
części wód powierzchniowych (rzek, zbiorników zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) za lata
2010 i 2011, sporządzenia oceny dla jcw ww. kategorii za rok 2012”, opracowane w Głównym
Inspektoracie Ochrony Środowiska i zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
W celu zapewnienia wiarygodnej oceny stanu elementów jakości oraz porównywalności wyników
analiz, uzyskane dane monitoringowe zostały sprawdzone i zweryfikowane w zakresie:
1.
spełnienia kryteriów jakościowych dla stosowanych w monitoringu wód metod badawczych
w zakresie wyników, określonych w rozporządzeniu w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2011),
2.
wymaganej liczby wyników do wykonania oceny,
3.
oceny wiarygodności uzyskanych wyników pomiarów i badań,
4.
wykluczenia ze zbioru danych wartości wskaźników uzyskanych w warunkach odbiegających od
normalnych (w czasie intensywnych opadów deszczu, roztopów lub w okresie wysokich
temperatur powietrza),
5.
analizy danych z wielolecia i ewentualnego wykluczenia z oceny wartości wskaźników będących
wynikiem powtarzalnych zjawisk charakterystycznych dla ocenianej jednolitej części wód.
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego, ocena spełniania wymagań ustalonych dla obszarów
chronionych, ocena stanu chemicznego i ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w 2012 r.
została wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie oraz Wytyczne opracowane
w GIOŚ. W ocenach jako nowy element zostało zastosowane dziedziczenie oceny, czyli przeniesienie
wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i oceny stanu
chemicznego z lat 2010-2011 na 2012 r. w przypadku, gdy jednolita część wód nie została objęta
monitoringiem w 2012 r. Ponadto wykonana ocena została zaktualizowana o wyniki monitoringu wód
powierzchniowych uzyskane w 2012 r. Informacje prezentowane w niniejszym rozdziale stanowią zbiór
aktualnych danych dotyczących oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych
na obszarze przygranicznym w latach 2010-2012. W klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego wód za
2012 r. wprowadzono dodatkowo nowy element biologiczny - ichtiofaunę.
Szczegółowe zestawienia danych do klasyfikacji i ocen stanu wód w punktach pomiarowokontrolnych oraz w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w latach 2010-2012 są
udostępnione na stronie WIOŚ w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl
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Klasa elementów FCH-SZ

Klasa elementów FCH

Klasa elementów HYMO

Klasa elementów BIOL

Ichtiofauna

Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

Makrofity (MIR)

Fitobentos (IO)

Fitoplankton (IFPL)

Nazwa i kod
Punktu pomiarowokontrolnego

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE
Program monitoringu

Nazwa i kod ocenianej
jednolitej części wód
(JCW)

Silnie zmieniona JCW (T/N)

Lp.

Typ abiotyczny

Tab. 3.1.2. Zestawienie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r. (źródło: [8], [10])

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

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

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
w obszarach
chronionych

STAN
CHEMICZNY

STAN JCW

OBSZAR DORZECZA WISŁY
Region wodny Górnej Wisły
Zlewnia 221.San do Osławy
1

San do Wołosatego
PLRW200012221149

San - Procisne
PL01S1601_3267

12

N

MO

I

2

Solinka od Wetliny do
ujścia
PLRW200014221299

Solinka - Bukowiec
PL01S1601_1907

14

N

MO

3

Czarna
PLRW200012221349

Czarna - Chrewt
PL01S1601_3244

12

N

San - Krasice
PL01S1601_2236

15

San - Ostrów
PL01S1601_1916

Zlewnia 223.San od Osławy do Wiaru
San od Tyrawki do
4
Olszanki
PLRW20001522379
5

San od Olszanki do Wiaru
PLRW200015223999

Zlewnia 224.Wiar
Wiar od Sopotnika do
6
granicy państwa
PLRW20009224571

TAK
[MORY,
MOEU]
TAK
[MORY,
MOEU]
TAK
[MORE,
MOEU]

BARDZO DOBRY

DOBRY
I POWYŻEJ
DOBREGO

TAK
[MOEU]

DOBRY
I POWYŻEJ
DOBREGO

II

UMIARKOWANY

NIE
[MOPI, MORY,
MOEU]

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

II

UMIARKOWANY

TAK
[MORY,
MOEU]

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

UMIARKOWANY

NIE
[MOEU]

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

NIE
[MOEU]

UMIARKOWANY

DOBRY
I POWYŻEJ
DOBREGO

TAK
[MOEU]

DOBRY
I POWYŻEJ
DOBREGO

SŁABY

NIE
[MOEU]

SŁABY

II

I

I

DOBRY

I

I

I

I

BARDZO DOBRY

MO

I

I

I

I

BARDZO DOBRY

T

MO

II

II

II

II

15

T

MD

II

III

III

III

II

II

Wiar - Sierakośce
PL01S1601_1918

9

N

MD

I

III

III

III

I

I

III

I

I

III

II

I

I

II

II

IV

II

PPD

7

Bonie PLRW20006224989

Bonie - Nehrybka
PL01S1601_3245

6

N

MO

III

8

Wiar od granicy państwa
do ujścia
PLRW2000922499

Wiar - Stanisławczyk
PL01S1601_1919

9

T

MD

III

II

III

II

III

II

DOBRY

BARDZO DOBRY

ZŁY

DOBRY

ZŁY

DOBRY

ZŁY

Zlewnia 225.San od Wiaru do Wisłoka
9

San od Wiaru do Huczek
PLRW200019225131

San - Hureczko
PL01S1601_3307

19

T

MO

I

10

Wisznia
PLRW200019225299

Wisznia - Gaje
PL01S1601_1944

19

T

MD

I

III

IV

II

20

Wisznia - Michałówka
PL01S1601_1945
11

Rada
PLRW200016225329

Rada - Radymno1
PL01S1601_1923

16

N

MO

IV

12

Szkło od granicy państwa
do ujścia
PLRW200019225499

Szkło - Budzyń
PL01S1601_1946

19

N

MD

II

13

Wyrwa
PLRW200017225589

Wyrwa - Kąty
PL01S1601_1924

17

N

MO

14

Sołotwa do Glinianki
PLRW2000162256469

Sołotwa - Basznia
Górna
PL01S1601_3246

16

N

15

Lubaczówka od granicy
państwa
z Sołotwą od Glinianki do
Łukawca
PLRW200019225659

Lubaczówka Budomierz
PL01S1601_2300
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16

Lubaczówka od Łukawca
do ujścia
PLRW200019225699

Lubaczówka Manasterz
PL01S1601_1949

17

Szewnia
PLRW200017225729

Szewnia - Leżachów
Osada
PL01S1601_1925

18

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka
PLRW2000192259

SŁABY

NIE
[MOEU]

SŁABY

UMIARKOWANY

NIE
[MOEU]

UMIARKOWANY

II

DOBRY

TAK
[MOEU]

DOBRY

I

II

UMIARKOWANY

NIE
[MORY,
MOEU]

UMIARKOWANY

II

II

II

DOBRY
I POWYŻEJ
DOBREGO

TAK
[MOEU]

DOBRY
I POWYŻEJ
DOBREGO

II

I

II

DOBRY

TAK
[MOEU]

DOBRY

III

I

II

UMIARKOWANY

NIE
[MOEU]

UMIARKOWANY

III

I

II

UMIARKOWANY

TAK
[MOPI, MORY,
MOEU]

UMIARKOWANY

III

I

II

UMIARKOWANY

NIE
[MORY,
MORE,
MOEU]

UMIARKOWANY

II

I

II

II

DOBRY

NIE
[MORY,
MOEU]

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

III

I

II

II

UMIARKOWANY

NIE
[MOEU]

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

II

UMIARKOWANY

TAK
[MORY,
MOEU]

UMIARKOWANY

PSD_sr

ZŁY

IV

I

PSD

III

I

PSD

II

II

I

MO

III

III

T

MD

I

19

N

MO

II

17

N

MO

III

19

N

MD

III

III

II

II

II

II

San - Radymno
PL01S1601_2238
San - Ubieszyn
PL01S1601_1922

II

III

II

ZŁY

DOBRY

ZŁY

ZŁY

DOBRY

DOBRY

ZŁY

DOBRY

ZŁY

Zlewnia 228.Tanew
819

Brusienka
PLRW200016228249

Brusienka - Niemstów
PL01S1601_3269

16

N

MO

III

820

Tanew od Łady do ujścia
PLRW20001922899

Tanew - Wólka
Tanewska
PL01S1601_1958

19

N

MD

II

II

Rata - Prusie
PL01S1601_1962

6

N

MD

II

III

ZŁY

Region wodny Środkowej Wisły
Zlewnia 266.Bug
921

Rata od źródeł do granic
RP PLRW20007266123

III

OBSZAR DORZECZA DNIESTRU
Region wodny Dniestru
Zlewnia 76.Strwiąż
Strwiąż do granicy
922 państwa
PLRW9000127691

Strwiąż - Krościenko
PL03S1601_0001

12

N

MD

III

II

III

III

I

II
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OBJAŚNIENIA do tabeli
stan / potencjał ekologiczny
potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny
BARDZO DOBRY

stan bardzo dobry /
potencjał maksymalny

DOBRY

stan / potencjał dobry

UMIARKOWANY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

DOBRY I POWYŻEJ
DOBREGO

stan chemiczny
DOBRY
PSD_sr
PSD_max
PSD

stan dobry
przekroczone stężenia
średnioroczne
przekroczone stężenia
poniżej stanu dobrego
maksymalne
przekroczone stężenia
średnioroczne
i maksymalne

stan
DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
Program monitoringu
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny
IFPL
- wskaźnik fitoplanktonowy
IO
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
MIR
- Makrofitowy Indeks Rzeczny
MMI
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych
Klasa elementów BIOL
- klasa elementów biologicznych
Klasa elementów HYMO
- klasa elementów hydromorfologicznych
Klasa elementów FCH
- klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5)
Klasa elementów FCH-SZ

- klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne (gr. 3.6)

Monitoring obszarów chronionych:
MOPI
MORY
MORE
MOEU

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

22

3.1.1. KLASYFIKACJA STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH
CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny w przypadku
wód silnie zmienionych i sztucznych) wyznaczają elementy biologiczne, charakteryzujące występowanie
w wodach różnych zespołów organizmów, wspomagane przez elementy hydromorfologiczne i elementy
fizykochemiczne.
Stan ekologiczny klasyfikuje się przez nadanie im jednej 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. Dla potrzeb prezentacji wyników klasyfikacji dla wód o maksymalnym i dobrym potencjale
ekologicznym przyjmuje się jedną kategorię - potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego.
Elementy biologiczne
W punktach pomiarowo-kontrolnych, w których został zrealizowany program monitoringu
diagnostycznego, badaniami objęto następujące elementy biologiczne: fitoplankton w dużych rzekach
nizinnych lub fitobentos w pozostałych rzekach, makrofity i makrobezkręgowce bentosowe.
W programie monitoringu operacyjnego badanym elementem biologicznym na obszarze
przygranicznym był głównie fitobentos, w jednej jcw „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”
elementem biologicznym był fitoplankton. W wybranych jednolitych częściach wód rzecznych po raz
pierwszy w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego zastosowano wyniki badań ichtiofauny.
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 klasyfikowany jest 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. Wynikiem jest Makrofitowy Indeks Rzeczny MIR,
który odniesiony do wartości granicznych dla określonego typu rzeki pozwala na klasyfikację
stanu / potencjału ekologicznego wód.
W klasyfikacji na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, czyli organizmów zwierzęcych
zasiedlających dno ekosystemów wodnych, wykorzystuje się wskaźnik wielometryczny MMI_PL.
Monitoring ichtiofauny, elementu biologicznego wymaganego przez Ramową Dyrektywę Wodną
2000/60/WE do oceny stanu wód, zrealizowany został w latach 2011-2012. Głównym wykonawcą
badań był Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego na
podstawie danych o strukturze 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 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 bazuje na
porównaniu liczby gatunków diadromicznych notowanych w badanej rzece historycznie i występujących
obecnie. Jeśli w badanej rzece obecnie stwierdzono mniej niż 50 % występujących historycznie
gatunków dwuśrodowiskowych, klasę stanu/potencjału wyznaczoną za pomocą wskaźnika EFI+_PL lub
IBI obniża się o jeden stopień.
Z uwagi na trwającą weryfikację metody klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego wód
w zakresie ichtiofauny, ostateczny wynik oceny stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
rzecznych może ulec zmianie.
Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych (tab. 3.1.1.1 i
rys. 3.1.1.1.) wykazała stan bardzo dobry i maksymalny potencjał dla wód silne zmienionych (I klasa)
w 3 ocenianych jednolitych częściach wód, dobry stan/potencjał (II klasa) w 6 jcw, umiarkowany
stan/potencjał (III klasa) w 11 jcw, słaby stan/potencjał (IV klasa) w 2 jcw. Złego stanu (V klasa)
elementów biologicznych na obszarze przygranicznym nie zanotowano w żadnej jcw. Elementy
biologiczne w 50 % badanych jcw osiągały stan/potencjał umiarkowany wód (klasa III).
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Tab. 3.1.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r. (źródło: [10])
JCW naturalne
Klasa

JCW silnie zmienione

Liczba JCW

%

2
4
9
1
16

12,5
25,0
56,25
6,25
100

I
II
III
IV
V
RAZEM

Klasa
I
II
III
IV
V
RAZEM

NATURALNE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD
Klasyfikacja elementów biologicznych
13%

ŁĄCZNIE

Liczba JCW

%

1
2
2
1
6

16,7
33,3
33,3
16,7
100

Klasa

Liczba JCW

%

3
6
11
2
22

13,6
27,3
50,0
9,1
100

I
II
III
IV
V
RAZEM

SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD
Klasyfikacja elementów biologicznych

25,%

6%

56%
I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

Rys. 3.1.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r.
(źródło: [8], [10])

Elementy hydromorfologiczne
Elementy hydromorfologiczne odzwierciedlają cechy środowiska, które wpływają na warunki
bytowania organizmów żywych, między innymi: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki, charakter
podłoża. W monitorowanych jednolitych częściach wód rzecznych, 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 JCW na głównym ciągu
szlaku ryb wędrownych oraz istnienie drożnej przepławki dla ryb w budowlach piętrzących.
Elementy fizykochemiczne
Elementy fizykochemiczne obejmują wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny wód, warunki
tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz 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 lub
substancje, co do których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że występują w ilości
przekraczającej dopuszczalne stężenia.
Klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych została wykonana przez porównanie wartości
średniorocznych wyrażonych jako średnia arytmetyczna z wartościami dopuszczalnymi ustalonymi dla
dwóch klas jakości: I klasa oznacza stan bardzo dobry i II klasa stan dobry. Wskaźniki, których stężenia
przekroczyły wartości dopuszczalne dla II klasy, zostały określone jako poniżej stanu/potencjału
dobrego.
Dla wskaźników z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych
w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011), dla stanu bardzo dobrego i dobrego
(I i II klasa) został ustalony jeden zakres wartości dopuszczalnych. Według definicji stanu bardzo
dobrego, zawartej w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału
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ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (2011), 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
tej grupy wskaźników, uwzględniające powyższy zapis, określone zostały w Wytycznych opracowanych
w GIOŚ.
W klasyfikacji elementów fizykochemicznych (tab. 3.1.1.2.) bardzo dobry i dobry stan ekologiczny
oraz dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny (I i II klasę stanu/potencjału ekologicznego)
stwierdzono w 19 badanych jednolitych częściach wód rzecznych. Stanem/potencjałem ekologicznym
poniżej dobrego odznaczały się 3 oceniane jcw.
Tab. 3.1.1.2. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r. [8], [10]
JCW naturalne
Klasa
I
II
Poniżej stanu
dobrego
RAZEM

JCW silnie zmienione

Liczba
JCW

%

Klasa

5
9

31,25
56,25

2

12,5

16

100

I
II
Poniżej potencjału
dobrego
RAZEM

NATURALNE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych

ŁĄCZNIE

Liczba
JCW

%

Klasa

1
4

16,7
66,6

1

16,7

6

100

I
II
Poniżej stanu/
potencjału dobrego
RAZEM

Liczba
JCW

%

6
13

27,3
59,1

3

13,6

22

100

SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych

16,7%

16,7%

66,6%

I klasa

II klasa

poniżej potencjału dobrego

Rys. 3.1.1.2. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r.
(źródło: [8], [10])

W jednolitych częściach wód rzecznych objętych programem monitoringu diagnostycznego
przekroczenia wartości dopuszczalnych dla II klasy w grupie wskaźników fizykochemicznych
stwierdzono w 2 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 w badanych jcw dotyczyły wskaźników z grupy zasolenia – siarczany (Szkło)
oraz z grupy zakwaszenia – zasadowość (Wisznia, Rada).
Stan i potencjał ekologiczny
Klasyfikacja stanu ekologicznego w naturalnych i silnie zmienionych jednolitych częściach wód
rzecznych położonych na obszarze przygranicznym wykonana została na podstawie wyników
klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Zestawienie wyników
klasyfikacji zawiera tab. 3.1.1.3.
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Tab. 3.1.1.3. Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych w 2012 r. (źródło: [8],
[10])
JCW naturalne

JCW silnie zmienione

Stan
ekologiczny

Liczba
JCW

%

Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Słaby
Zły
RAZEM

2
4
9
1
16

12,5
25,0
56,25
6,25
100

ŁĄCZNIE

Potencjał
ekologiczny

Liczba
JCW

%

Dobry i powyżej
dobrego

3

50,0

Umiarkowany
Słaby
Zły
RAZEM

2
1
6

33,3
16,7
100

Stan/potencjał
ekologiczny
Bardzo dobry i dobry stan
Dobry i powyżej dobrego potencjał
Umiarkowany
Słaby
Zły
RAZEM

Liczba
JCW

%

9

40,9

11
2
22

50,0
9,1
100

Bardzo dobry i dobry stan ekologiczny oraz dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny
stwierdzono w 40,9 % jednolitych częściach wód rzecznych badanych na obszarze przygranicznym
województwa podkarpackiego. Stan/potencjał ekologiczny poniżej dobrego został określony dla 59,1 %
części wód. Nie odnotowano części wód w złym stanie lub potencjale ekologicznym. O klasyfikacji
stanu/potencjału ekologicznego decydowały przede wszystkim elementy biologiczne.

3.1.2. KLASYFIKACJA STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH
CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W OBSZARACH CHRONIONYCH
Jednolita część wód powierzchniowych w obszarze chronionym jest w bardzo dobrym lub
dobrym stanie ekologicznym (lub dobrym i powyżej dobrego potencjale ekologicznym w przypadku wód
silnie zmienionych lub sztucznych), jeśli jednocześnie spełnia wymagania dla bardzo dobrego lub
dobrego stanu (dobrego i powyżej dobrego potencjału) ekologicznego i wymagania określone
w odrębnych przepisach, dotyczących danego obszaru chronionego. Jeśli jednolita część wód jest
w bardzo dobrym lub dobrym stanie (dobrym i powyżej dobrego potencjale) ekologicznym, lecz nie
spełnia wymagań ustalonych dla danego obszaru chronionego, wówczas określa się dla niej
umiarkowany stan lub potencjał ekologiczny. W przypadku, gdy klasyfikowana część wód występuje w
kilku obszarach chronionych, powinny być jednocześnie spełnione wymagania dla wszystkich obszarów
chronionych.
Wyniki oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód
powierzchniowych w monitoringu obszarów chronionych w 2012 r. przedstawia tab. 3.1.2.1.
Tab. 3.1.2.1. Zestawienie wyników oceny spełnienia wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części
wód rzecznych w monitoringu obszarów chronionych w 2012 r. (źródło: [8], [10])
Liczba
ocenianych
JCW

Obszar chroniony

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

Liczba jcw

Obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód
jest ważnym czynnikiem w ich ochronie - obszary ochrony
gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb)

Liczba jcw

%

2

Ocena spełnienia wymagań
dodatkowych określonych
dla obszarów chronionych
Wymagania
Wymagania
spełnione
niespełnione
2
-

100

10,0

-

9

5

4

%

100

55,6

44,4

Jednolite części wód przeznaczone
do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

Liczba jcw
%

2
100

1
50,0

1
50,0

Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych

Liczba jcw

22

11,0

11,0

%

100

50,0

50,0

Liczba jcw
%

22
100

11
50,0

11
50,0

RAZEM

Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
Badaniami objęte są jednolite części wód dostarczające dziennie średnio powyżej 100 m3 wody
przeznaczonej do spożycia. W grupie monitorowanych wód znajdują się rzeki zaopatrujące w wodę
duże ośrodki miejskie Podkarpacia: Przemyśl i Jarosław. Próbki wody do badań zostały pobrane
w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych powyżej ujęć, w zlewni rzeki San.
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Ocena obejmuje klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego jednolitej części wód stanowiącej
obszar chroniony oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego, sporządzaną
corocznie wg metodyki zawartej 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).
Ustalone zostały trzy kategorie jakości wód w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia
i związanych z nim procesów uzdatniania, jakim zanieczyszczone wody muszą być poddane w celu
uzyskania wody przeznaczonej 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.
Jednolita część wód spełnia wymagania określone dla omawianego obszaru chronionego, jeśli
stężenia zanieczyszczeń fizykochemicznych nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla kategorii A1
lub A2, a poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych nie przekracza wartości dopuszczalnych dla
kategorii A3.
W tab. 3.1.2.2 dokonano oceny spełniania wymagań dodatkowych w 2012 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 2012 r. miały wpływ
przede wszystkim zanieczyszczenia bakteriologiczne. Oceniane jednolite części wód pod względem
fizykochemicznym odpowiadały kategorii A2, lecz wody zaliczone zostały do kategorii A3 ze względu na
niekorzystne wartości wskaźników bakteriologicznych.
Tab. 3.1.2.2. Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami
wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w 2012 r. (źródło: [2],
[10])

Lp

1
2

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

Kategoria
jakości
wody

Kategoria
fizykochemiczna
(wskaźniki
decydujące
o kategorii
niższej niż A2)

San-Ostrów
PL01S1601_1916

A3

A2

A3

TAK

San-Radymno
PL01S1601_2238

A3

A2

A3

TAK

Nazwa i kod
punktu pomiarowokontrolnego

Ocena
Kategoria
bakteriologiczna spełniania
wymagań
(wskaźniki
dla obszaru
decydujące
chronioneg
o kategorii
o (TAK/NIE)
poza A3)

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych w monitoringu
obszarów chronionych obejmuje:
1.
klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego części wód należących do obszarów
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków (obszary NATURA 2000 lub z nimi
powiązane), ujętych w rejestrze obszarów chronionych sporządzonym w KZGW na potrzeby
planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (brak wymagań dodatkowych),
2.
ocenę spełniania warunków dla bytowania ryb w tych jednolitych częściach wód, w których
przedmiotem ochrony są gatunki ryb (wymagania dodatkowe dla obszaru chronionego).
Ocena spełniania wymagań dla wód przeznaczonych do bytowania ryb została wykonana
wg metodyki zawartej w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, w zakresie wskaźników
określonym w rozporządzeniu w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części
wód powierzchniowych i podziemnych (2011).
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód położonych na obszarach
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków została wykonana w 9 częściach wód. Analiza
uzyskanych wyników wykazała, że wymagania dodatkowe ustalone dla tego obszaru chronionego
spełniało 5 części wód objętych oceną.
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Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych,
w tym kąpieliskowych
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego 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 jednolitych części wód stanowiących obszar
chroniony,
2.
ocenę występowania przyspieszonej eutrofizacji wywołanej czynnikami antropogenicznymi,
wskazującej na możliwość zakwitu glonów.
Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego została wykonana w 2
jednolitych częściach wód („Czarna” i „Brusienka”) w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych (2011). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że
jedna jednolita części wód rzecznych – „Czarna”, płynąca w Bieszczadach, spełniała wymagania
dodatkowe określone dla obszaru chronionego, natomiast druga z badanych jcw „Brusienka” płynąca
w pow. lubaczowskim nie spełniała tych wymagań.
Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych i rolniczych
Ustawa Prawo wodne (2001) definiuje eutrofizację jako wzbogacanie 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. W związku z uznaniem całego
obszaru kraju jako zagrożonego eutrofizacją ze źródeł komunalnych, wszystkie oceniane w 2012 r.
jednolite części wód rzecznych objęte zostały monitoringiem obszarów chronionych.
Wedługg 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
pochodzące z tych źródeł.
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód w obszarze chronionym
obejmuje:
1.
klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód stanowiących obszar
chroniony,
2.
ocenę występowania zjawiska eutrofizacji wywołanej antropogenicznie w oparciu o zasady
określone w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011).
W ocenie eutrofizacji uwzględnione zostały wyniki biologiczne uzyskane dla fitoplanktonu (duża
rzeka nizinna – jcw „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”) i fitobentosu (w pozostałych rzekach)
oraz dodatkowo dla makrofitów w wybranych 10 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 została wykonana w 22 jednolitych częściach wód
rzecznych. W 11 częściach wód (tj. 50 % części wód objętych oceną) stwierdzono występowanie
zjawiska eutrofizacji. O wyniku oceny decydowały głównie elementy biologiczne - fitobentos (indeks
okrzemkowy IO) lub makrofity (Makrofitowy Indeks Rzeczny). Dodatkowo w 3 jcw („Wisznia”, „Rada”,
„Szkło od granicy państwa do ujścia”) stwierdzono przekroczenie poziomu stanu dobrego zasadowości
i siarczanów.
Stan i potencjał ekologiczny w obszarach chronionych
Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych
monitorowanych w latach 2010-2012, przy uwzględnieniu oceny spełniania wymagań określonych dla
obszarów chronionych, zostały zestawione w tab. 3.1.2. i tab. 3.1.2.3. oraz przedstawione graficznie na
rys. 3.1.2.1.
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Tab. 3.1.2.3. Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych w monitoringu
obszarów chronionych w 2012 r. (źródło: [8], [10])
JCW naturalne
Stan
ekologiczny
w obszarach
chronionych
Bardzo dobry

JCW silnie zmienione

Liczba
JCW

%

2

12,5

Liczba
JCW

%

3

50,0

2
1
6

33,3
16,7
100

Dobry

3

18,75

Dobry i powyżej
dobrego

Umiarkowany
Słaby
Zły

10
1
16

62,5
6,25
100

Umiarkowany
Słaby
Zły
ŁĄCZNIE

ŁĄCZNIE

RAZEM

Potencjał
ekologiczny
w obszarach
chronionych

Stan/potencjał ekologiczny
w obszarach chronionych
Bardzo dobry i dobry stan
Dobry i powyżej dobrego
potencjał
Umiarkowany
Słaby
Zły
ŁĄCZNIE

Liczba
JCW

%

8

36,4

12
2
22

54,5
9,1
100

NATURALNE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

Klasyfikacja stanu ekologicznego
w obszarach chronionych

Klasyfikacja potencjału ekologicznego
w obszarach chronionych

12,5%

18,75%

6,3%

62,5%

bardzo dobry

dobry

umiarkowany

słaby

zły

Rys. 3.1.2.1. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych w monitoringu
obszarów chronionych w 2012 r. (źródło: [8], [10])

Analiza wyników klasyfikacji wskazuje, że 36,4 % jednolitych części wód rzecznych
monitorowanych na obszarze przygranicznym posiada co najmniej dobry stan lub potencjał ekologiczny.
Najwięcej części wód (tj. 54,5 %) zostało zaklasyfikowanych do umiarkowanego stanu/potencjału
ekologicznego. Słaby stan/potencjał charakteryzował 9,1 % części wód, tj. 2 jcw „Wisznia” i „Rada”. Nie
stwierdzono złego potencjału ekologicznego.

Rys. 3.1.2.2. Pobór prób do badań hydrobiologicznych (makrofitów i makrobentosu), rz. Tanew, 2011 r. (źródło: [3])
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Rys. 3.1.2.3. Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
rzecznych przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych w 2012 r. (źródło: [5], [8], [10])

3.1.3. KLASYFIKACJA STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
Stan chemiczny został określony na podstawie wskaźników chemicznych, które charakteryzują
występowanie w wodach substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających,
wymienionych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011).
Stan chemiczny klasyfikowany jest jako dobry lub poniżej dobrego w oparciu o środowiskowe
normy jakości określone w rozporządzeniu dla stężeń średniorocznych i maksymalnych. Dopuszczalny
poziom stężeń średniorocznych chroni wody przed zanieczyszczeniami długotrwałymi, natomiast
dopuszczalny poziom stężeń maksymalnych chroni przez 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 przez krótkoterminowym wzrostem stężeń przy zrzutach stałych.
W zależności od liczebności rocznej serii wyników poszczególnych wskaźników chemicznych,
ocenie stanu chemicznego przypisuje się poziom ufności wysoki (wymagane co najmniej 12 wyników
w roku), średni (10-11 wyników) lub niski (4-9 wyników w roku). Ocena stanu chemicznego może być
wykonana również na podstawie badań ograniczonej liczby substancji chemicznych. Wyniki klasyfikacji
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stanu chemicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych w 2012 r. zostały przedstawione
w tab. 3.1.2. oraz na rys. 3.1.3.1.

Rys. 3.1.3.1. Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
w 2012 r. (źródło: [5], [8], [10])

Substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające, stanowiące podstawę oceny stanu
chemicznego, monitorowane były na obszarze przygranicznym w 10 jednolitych częściach wód
rzecznych, objętych przez WIOŚ w Rzeszowie programem monitoringu diagnostycznego. W 6
częściach wód badania wskaźników chemicznych wykonano w 2012 r., dla pozostałych części wód
ocena stanu chemicznego była dziedziczona z lat 2010-2011.
Dla 4 wskaźników chemicznych oznaczonych przez wykonawcę zewnętrznego na zlecenie GIOŚ
(C10-13-chloroalkany, Di(2-etyloheksyl) ftalan (DEHP), nonylofenole, oktylofenole) został określony niski
poziom ufności, natomiast dla wskaźników chemicznych badanych przez WIOŚ ustalono wysoki poziom
ufności oceny stanu chemicznego.
Badania wykazały stan chemiczny poniżej dobrego w 1 jednolitej części wód: „Strwiąż do granicy
państwa”. Środowiskowe normy jakości przekroczył wskaźnik wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA) - suma benzo(g,h,i)-perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.
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3.1.4. OCENA STANU WÓD JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się porównując wyniki klasyfikacji stanu
ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych lub sztucznych) i stanu
chemicznego. Stan wód jest dobry, jeśli są spełnione warunki: stan ekologiczny części wód jest co
najmniej dobry (lub potencjał ekologiczny jest dobry i powyżej dobrego) i stan chemiczny jest dobry.
Jeśli jeden lub obydwa warunki nie są spełnione, wówczas stan wód określa się jako zły.
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. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód
powierzchniowych w 2012 r. zostały przedstawione w tab. 3.1.2. oraz na rys. 3.1.4.1.

Rys. 3.1.4.1. Rozmieszczenie wyników oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w 2012 r. (źródło: [5],
[8], [10])
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Ocena stanu wód została wykonana dla 15 z 22 badanych jednolitych części wód
powierzchniowych, w tym 10 części wód zostało ocenionych na podstawie kompletu elementów
składowych oceny, tj. wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan
dobry stwierdzono w jednolitej części wód o nazwie „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca”, natomiast w pozostałych poddanych ocenie częściach wód stwierdzono stan zły.
Nazwa w/w części wód ma związek z odcinkami cieków, z których wydzielono jednolitą cześć wód w
trakcie prac Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) nad Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły. W skład w/w jednolitej części wód wszedł odcinek rzeki Lubaczówka (odcinek
od granicy państwa z Ukrainą do ujścia potoku Łukawiec) oraz odcinek rzeki Sołotwa (odcinek od ujścia
potoku Glinianka do ujścia rzeki Sołotwy do rzeki Lubaczówki).
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne (2001), przez jednolitą część wód
powierzchniowych należy rozumieć oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, m.in. części
potoków i rzek.
Na potrzeby realizacji zadań gospodarki wodnej w dorzeczach, KZGW dokonało stosownego
wydzielenia jednolitych części wód powierzchniowych.

3.2. JAKOŚĆ WÓD GRANICZNYCH
Monitoring rzek w ramach współpracy polsko-ukraińskiej na wodach granicznych obejmuje dwa
dopływy Sanu Wisznię i Szkło, które należą do zlewni 225 – „Sanu od Wiaru do Wisłoka”. Rzeki te mają
źródła na terytorium Ukrainy i uchodzą do Sanu w km odpowiednio 137,8 i 131,2.

Rys. 3.2.1. Przepust wodny na rzece Wisznia - Granica Państwa Polski z Ukrainą (źródło: [3])

Badania wód granicznych wykonywane są przez WIOŚ w Rzeszowie w dwóch punktach
pomiarowo-kontrolnych: Wisznia - Gaje, Szkło - Budzyń. Punkty te są również elementami sieci
monitoringu diagnostycznego wód powierzchniowych, realizowanego w ramach Państwowego
monitoringu środowiska.
Zgodnie z dwustronnymi ustaleniami, program pomiarowy obejmuje 10 wskaźników
fizykochemicznych: BZT5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany, zawiesina ogólna, azot amonowy, azot
azotynowy, azot azotanowy, azot ogólny i fosforany. Ocena jakości wód granicznych dokonywana jest
poprzez porównanie wartości średniorocznych badanych wskaźników z ustalonymi progowymi
wartościami rekomendowanymi w projekcie pilotowym wdrożenia dla rzeki Bug, który był realizowany ze
środków pomocowego programu TACIS CBS. Wyniki badań rzek granicznych, wykonanych w 2012 r.
zestawione zostały w tab. 3.2.1.
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Tab. 3.2.1. Zestawienie średnich wartości wskaźników jakości wód badanych w rzekach granicznych w 2012 r.
(źródło: [10])
Wskaźnik

Lp.

jakości wód

Jednostka

Poziom

Wisznia - Gaje

rekomendowany

km 8,2

Szkło Budzyń
km 32,5

1.

BZT5

mgO2/l

3

2,8

3,1

2.

Tlen rozpuszczony

mgO2/l

≥6,0

9,4

8,9

3.

Chlorki

20,0

4.

Siarczany

5.

Zawiesina ogólna

mgCl/l

200

20,0

mgSO4/l

150

54,0

322

mg/l

25

13,0

14,2

6.

Azot amonowy

mgN-NH4/l

1

0,21

0,31

7.

Azot azotynowy

mgN-NO2/l

0,02

0,02

0,032

8.

Azot azotanowy

mgN-NO3/l

5

0,58

0,62

9.

Azot ogólny

mgN/l

5

1,5

1,9

10.

Fosforany

mgPO4/l

0,2

0,16

0,06

Badania wykazały, że w wodach Wiszni w strefie przygranicznej żaden z oznaczanych
wskaźników nie przekraczał poziomu rekomendowanego. Rzeka Szkło wprowadzała na terytorium
Polski wody o wysokim stężeniu siarczanów i azotu azotynowego, a BZT5 nieznacznie przekraczało
poziom
rekomendowany.
Pozostałe
wskaźniki
nie
przekraczały
ustalonego
poziomu
rekomendowanego.
Poziom siarczanów w wodach rzeki Szkło w strefie przygranicznej monitorowany jest w ramach
dwustronnej współpracy polsko-ukraińskiej od 2000 r. Wysokie stężenia siarczanów są wynikiem
przedostawania się do rzeki wód ze Zbiornika Jaworowskiego. Zbiornik, pełniący funkcję zbiornika
rekreacyjnego, powstał w wyniku rekultywacji wyrobiska pokopalnianego siarki w Jaworowie na
Ukrainie. Prawdopodobne jest, że siarczany przedostają się z wód podziemnych degradowanych przez
wielolecia w wyniku działalności kopalni siarki w Jaworowie. Mogą też być wymywane z podłoża
zbiornika, ponieważ czasza zbiornika przed wypełnieniem wodą nie została odizolowana od podłoża.
Stężenie siarczanów w wodach rzeki Szkło przekracza o 115 %, a azotu azotynowego o 60 %
wartość dopuszczalną ustaloną dla dobrego stanu wód i określoną w rozporządzeniu w sprawie
sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości
(2011).
Zmiany średnich rocznych stężeń siarczanów w rzece Szkło w punkcie granicznym SzkłoBudzyń w latach 2000-2012 przedstawia rys. 3.2.2. W latach 2000-2004 obserwowany był spadek
poziomu siarczanów w rzece. W kolejnych trzech latach, do roku 2007, gdy prowadzona była
rekultywacja terenu pokopalnianego i budowa Zbiornika Jaworowskiego, stężenia siarczanów nie
przekraczały wartości 200 mgSO4/l, lecz w dalszym ciągu były wyższe od poziomu rekomendowanego.
W 2007 r., po rozpoczęciu eksploatacji zbiornika, zanieczyszczenie rzeki Szkło siarczanami znacznie
wzrosło (do 250 mg/l) i nadal utrzymuje się na podobnym poziomie.

Rys. 3.2.2. Stężenia średnioroczne siarczanów w rzece Szkło w latach 2000-2012 (źródło: [10])
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4. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Celem monitoringu pól elektromagnetycznych są obserwacje zmian poziomu wartości
charakteryzujących pola elektromagnetyczne wytwarzane w sposób sztuczny przez stacje nadawcze
(radiowe i telewizyjne) oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Celem tych obserwacji jest ochrona
przed wzrostem poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości normatywne.
Badania prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (2007). 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.
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, dopuszczalny poziom
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz
wynosi 7 V/m.
W 2012 r. na obszarze przygranicznym WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania pól
elektromagnetycznych w 7 punktach pomiarowych. Punkty pomiarowe zlokalizowane zostały
w następujących miejscowościach: Przemyśl (Osiedle -Pogórze Zniesienie, Osiedle - Lampertówka,
Osiedle - Podbrzeże), Jarosław (Osiedle - Jagiellonów, Osiedle - Sterańczaka), Bircza, Brzegi Dolne.
Na rys. 4.1. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól
elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze przygranicznym
województwa podkarpackiego w 2012 r.
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Rys. 4.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego w 2012 r. [3], [10]

Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze przygranicznym nie wykazała
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Najwyższe wartości składowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego, na terenie obszaru przygranicznego, zarejestrowano
w Jarosławiu na osiedlu Jagiellonów 0,45 V/m (+/- 0,09 V/m) oraz w Przemyślu na osiedlu Pogórze
Zniesienie 0,43 V/m (+/- 0,09 V/m).
W pozostałych punktach obszaru przygranicznego poziomy pól elektromagnetycznych były
niższe od wartości progu czułości sondy pomiarowej <0,4 [V/m]).

5. TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 6 przejść granicznych z Ukrainą:
3 drogowe (Korczowa, Medyka, Krościenko), 3 kolejowe (Przemyśl, Werchrata, Krościenko). Zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie wykazów przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe
przemieszczanie odpadów (2008) przewóz odpadów na granicy z Ukrainą może być realizowany
jedynie przez drogowe przejście graniczne w Korczowej i kolejowe przejście graniczne w Przemyślu
(Medyka).
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Zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują przepisy rozporządzenia
Nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (2006) oraz ustawa o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów (2007).
Kontrola i egzekwowanie przepisów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
w Polsce prowadzone są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego i Służby Celne.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska powołał Grupę Ekspertów w zakresie transgranicznego
przemieszczania odpadów (TPO). Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska upoważnił
kilku pracowników do oceny towarów mogących stanowić odpady.
W 2012 r. jednym z celów kontroli była ocena przestrzegania wymagań rozporządzenia
w sprawie przemieszczania odpadów (2006), w instalacjach prowadzących odzysk odpadów
sprowadzanych z zagranicy.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził w 2012 r. 16 kontroli
z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym 11 kontroli dotyczyło sprawdzenia m. in.
przestrzegania warunków decyzji GIOŚ. Kontrolami objęto instalacje, w których prowadzony był odzysk
m. in.:
1.
odpadów cynonośnych, odpadów aluminium (zakłady przetopu metali),
2.
odpadów gumowych (zakłady gumowe),
3.
odpadów niebezpiecznych w postaci przepracowanych olejów.
Skontrolowano również czterokrotnie instalację, 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 (R14 i R15).
Ponadto przeprowadzono dwie kontrole w podmiotach, które wywoziły odpady w postaci złomu
aluminium lub stali za granicę na podstawie załącznika nr VII do rozporządzenia w sprawie
przemieszczania odpadów (2006) oraz jedną kontrolę mającą na celu sprawdzenie czy kontrolowany
podmiot przywoził z zagranicy odpady w postaci uszkodzonych pojazdów bez wymaganych
dokumentów.
W czasie przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły:
1.
niewłaściwego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów (3 przypadki),
2.
nieprzestrzegania warunków pozwoleń (2 przypadki),
3.
niewłaściwego wypełniania dokumentów przesyłania odpadów (1 przypadek),
4.
przyjęcia do instalacji większej ilości odpadów niż określona w decyzji GIOŚ (1 przypadek),
5.
braku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (1 przypadek).
Na podstawie ustaleń kontroli zastosowane zostały następujące działania pokontrolne:
1.
wydano 6 zarządzeń pokontrolnych,
2.
skierowano 1 wystąpienie do Marszałka Województwa Podkarpackiego,
3.
skierowano 1 wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Rzeszowa,
4.
wydano 1 decyzję o karze za przekroczoną ilość przyjętych odpadów z zagranicy określoną
w decyzji GIOŚ,
5.
wszczęto 1 postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za brak
zezwolenia na odzysk odpadów.
Ponadto inspektorzy udzielili 12 pouczeń.
Na podstawie ustaleń kontroli lub w oparciu o posiadane dokumenty wydano również 27 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.
Skontrolowane podmioty poinformowały WIOŚ Rzeszów o realizacji obowiązków nałożonych
zarządzeniami pokontrolnymi.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadzał również inne
działania dotyczące przeciwdziałaniu nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, m.in. oględziny
zatrzymanych towarów/substancji na wniosek innych służb, na mocy zawartych porozumień. W 2012 r.
o dokonanie oceny towarów występowała w 43 przypadkach Służba Celna.
Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie po dokonaniu oględzin oraz analizie przedstawionych
dokumentów określali m. in. czy kontrolowany towar spełnia definicję odpadu. W 17 przypadkach
uznano przedstawione do oceny towary za odpady.
Najczęściej przewożone były odpady: tworzyw sztucznych, złom metali kolorowych oraz odpady
niebezpieczne w postaci pestycydów, pozostałości podestylacyjnych i poreakcyjnych zawierających
związki chlorowców. Najwięcej wątpliwości budziły jednak towary takie jak uszkodzone pojazdy
i używane części samochodowe.
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W większości przemieszczanych odpadów Polska była jedynie krajem tranzytowym z kierunku
wschodniego (Ukraina) na zachodni (Niemcy). Do Polski przywożone były głównie z Ukrainy odpady
niebezpieczne w postaci pestycydów w celu unieszkodliwienia.

Rys. 5.1. Ocena towarów prowadzona z funkcjonariuszem Służby Celnej, 2012 r. (źródło: [3])

W 2012 r. pracownicy WIOŚ w Rzeszowie, 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. Przeprowadzone zostały trzy
akcje kontrolne w tym zakresie. Podczas kontroli sprawdzane były dokumenty dołączone do transportu
oraz przewożony ładunek.
Podczas akcji IMPEL TFS skontrolowano łącznie 80 pojazdów przewoźników. Stwierdzono
2 przypadki przewozu odpadów w ruchu międzynarodowym (TPO) oraz 5 przypadków przewozu
odpadów w ruchu krajowym.
W czasie akcji IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne” przeprowadzonych w 2012 r. nie
stwierdzono przewozu ładunków, które stanowiły nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów
jak i nieprawidłowości w legalnych przemieszczeniach odpadów.
Na drogowym przejściu granicznym w Korczowej (granica polsko-ukraińska) przewożono
odpady:
1.
„z listy bursztynowej” pestycydy o kodzie A 4030, kod: EWC 02 01 08* (przywóz z Ukrainy do
Polski),
2.
„z listy zielonej” okładziny ceramiczne z pieców o kodzie B 2030, kod: EWC 17 01 03 (przewóz
z Ukrainy do Niemiec tranzytem przez Polskę).
Przewoźnicy posiadali wymagane dokumenty przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
Pozostałe pojazdy przewoziły głównie towary typu: artykuły spożywcze, materiały budowlane, pelety
i brykiety opałowe, sprzęt AGD, kruszywo, meble, nawozy, tekstylia lub jechały bez towaru.
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Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U.2007.124.859).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (Dz.U.2012.0.1031).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
(Dz.U.2002.176.1455).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia (Dz.U.2002.204.1728).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz.U.2011.257.1545).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego
i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U.2011.258.1549).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2011.258.1550).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2007.221.1645).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz.U.2003.192.1883).
Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie
przemieszczania odpadów (Dz.U.L.190/1 z 12.7.2006).
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