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1. Wstęp
Podstawą do sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Lubaczowskiego znak:
RG.033.31.2012, z dnia 27.09.2012 r., skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w sprawie przekazania informacji o stanie środowiska na terenie
powiatu lubaczowskiego.
Celem opracowania jest przedstawienie stanu środowiska w powiecie lubaczowskim, w oparciu
o dane, uzyskane w 2011 roku w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ),
a także omówienie wyników kontroli przeprowadzonych w 2011 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego.
Państwowy monitoring środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska.
Celem jego jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie,
analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i zmian w nim zachodzących.
Za badania o charakterze monitoringowym uznawane są pomiary spełniające następujące warunki:
cykliczności, unifikacji metodyk, unifikacji sprzętu, unifikacji interpretacji. Do podstawowych zadań
Państwowego monitoringu środowiska należy:
• dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych
komponentów środowiska dla oceny skuteczności realizacji programów ochrony środowiska,
• analizowanie procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym,
• informowanie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych,
• dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska.
Niniejsze opracowanie o stanie środowiska w powiecie lubaczowskim w 2011 roku zawiera:
• ogólne informacje o powiecie lubaczowskim,
• informacje dotyczące emisji zanieczyszczeń do wód oraz gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie powiatu lubaczowskiego,
• wyniki badań oraz oceny środowiska w zakresie monitoringu rzek, powietrza oraz poziomów pól
elektromagnetycznych,
• informacje o kontrolach przeprowadzonych w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu
lubaczowskiego.

2. Informacje ogólne
Powiat lubaczowski utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powierzchnia
powiatu wynosi 1308 km2 i zamieszkuje go około 58 tys. mieszkańców [1]. W skład powiatu wchodzi
8 gmin: Lubaczów – miasto, Lubaczów – gmina, Cieszanów, Oleszyce, Narol, Horyniec Zdrój, Stary
Dzików i Wielkie Oczy. Miasta w powiecie lubaczowskim to: Lubaczów, Cieszanów, Narol i Oleszyce[1].
Powiat lubaczowski położony jest na obszarze przygranicznym w północno – wschodniej części
województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od północy z województwem lubelskim,
od południa i zachodu z powiatem jarosławskim i przeworskim. Jest częścią makroregionu południowowschodniej Polski. Powiat lubaczowski rozciąga się malowniczo w obrębie dwóch makroregionów
geograficznych Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Obszarowo dominuje wschodnia część Kotliny
Sandomierskiej z mezoregionami: Płaskowyżem Tarnogrodzkim i Równiną Biłgorajską. Roztocze zajmuje
prawie trzecią część powiatu z mezoregionami: Roztoczem Wschodnim, zwanym też Południowym lub
Rawskim i Roztoczem Środkowym. Płaskowyż Tarnogrodzki wyodrębniający się z Kotliny Sandomierskiej
obejmuje płaski obszar wyżyn osiągających od 220-180 m n.p.m. Budują go iły mioceńskie, na których
zalegają gliny i piaski czwartorzędowe, a na dość znacznej powierzchni utwory pylaste typu lessów.
Ukształtowanie powierzchni i żyzność gleb sprawiają, że region ten ma charakter rolniczy. Piaszczysta
Równina Biłgorajska pochyla się w kierunku zachodnim, urozmaicona jest licznymi wydmami
i podmokłymi zagłębieniami. Wzdłuż południowej granicy Równiny płynie rzeka Tanew. Występują tam
duże kompleksy leśne. Fragment makroregionu Roztocze zbudowany jest głównie z piasków oraz
wapieni. Na terenie powiatu lubaczowskiego występują najwyższe po stronie polskiej wzniesienia
Roztocza: Wielki Dział – 390,4 m n.p.m. i Długi Goraj – 391,5 m n.p.m. Mają one charakter ostańców,
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pokryte są piaszczystymi i wapiennymi osadami morza mioceńskiego poprzecinane rozległymi dolinami
wysłanymi grubą warstwą piasków polodowcowych [5,7].
Na terenie powiatu lubaczowskiego znajdują się: 2 stanowiska dokumentacyjne, 1 zespół
przyrodniczo – krajobrazowy o pow. 1,3 ha, 14 użytków ekologicznych o łącznej pow. 183,7 ha, 234
pomniki przyrody, 2 obszary chronionego krajobrazu o łącznej pow. 40 tys. ha, 2 parki krajobrazowe
o pow. 23,9 tys. ha, 7 rezerwatów przyrody o pow. 390 ha oraz obszar specjalnej ochrony ptaków
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 o pow. 11019 ha [3].
Charakterystyczne położenie powiatu, z dala od dużych aglomeracji miejskich i liczne bogactwa
naturalne sprawiają, że klimat tej ziemi jest wyjątkowy i specyficzny, a okoliczne tereny nastawione są
głównie na rolnictwo i turystykę.
W powiecie lubaczowskim w Horyńcu Zdroju funkcjonują cztery Zakłady Lecznictwa
Uzdrowiskowego oraz pomocnicze w leczeniu uzdrowiskowym Urządzenia Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Rys.2.1. Podział administracyjny powiatu lubaczowskiego wg. gmin [2],[9]
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3. Wody powierzchniowe
Obowiązek badania i oceny stanu wód powierzchniowych w ramach Państwowego monitoringu
środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, przy czym zgodnie
z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych,
chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi badania stanu (jakości) wód
powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego, zgodnie z „Programem Państwowego
Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012” i Aneksem nr 1 do
„Programu….”, zatwierdzanymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program dostępny jest
na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54/2/informacje_o_srodowisku.html
Badania prowadzone są w wyznaczonych, dla potrzeb planowania gospodarowania wodami,
jednolitych częściach wód powierzchniowych (jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część
strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych). Każda jednolita część wód
powierzchniowych (jcw) przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód, które
charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości
bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są warunki
referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu ekologicznego.
W 2011 roku na terenie powiatu lubaczowskiego do badań monitoringowych wytypowana została
rzeka Lubaczówka podzielona na dwie jednolite części wód:
• „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca” – ppk LubaczówkaBudomierz,
• „Lubaczówka od Łukawca do ujścia” – ppk Lubaczówka-Manasterz.

Rys. 3.1. Rzeka Lubaczówka – ppk m. Budomierz, 2010 [2]

W wytypowanych jcw realizowane były programy monitoringu diagnostycznego, monitoringu
operacyjnego oraz program monitoringu na obszarach chronionych, pod kątem oceny stopnia eutrofizacji
wód.
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Rys. 3.2. Rzeka Lubaczówka – ppk m. Manasterz, 2010 [2]

3.1. Stan jednolitych części wód powierzchniowych
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach systemu Państwowego
monitoringu środowiska. Program monitoringu wód powierzchniowych na lata 2010-2012 zaprojektowany
został w 2009 r. w oparciu o obowiązujące wówczas rozporządzenia w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2009) oraz w sprawie
sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (2008). W listopadzie 2011 r. ukazały się
nowe rozporządzenia w powyższym zakresie, których zapisy wprowadziły zmiany w sposobie
prowadzenia monitoringu i sposobie klasyfikowania stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Szczegółowe wytyczne w sprawie rodzaju oraz
sposobu prowadzenia monitoringu wód zostały zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, http://www.wios.rzeszow.pl.
Celem monitoringu wód powierzchniowych jest uzyskanie informacji 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. Wyniki monitoringu
wykorzystywane są dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami. Monitoring prowadzony jest
w jednolitych częściach wód powierzchniowych, stanowiących podstawową jednostkę gospodarowania
wodami. Program monitoringu wód powierzchniowych realizowany jest w następujących sieciach
monitoringowych:
1. Monitoring diagnostyczny, którego zadaniem jest kompleksowy przegląd stanu wód w obszarze
dorzecza, w wyniku którego możliwe będzie dokonanie klasyfikacji stanu wszystkich jednolitych
części wód powierzchniowych, realizowany co 6 lat.
2. Monitoring operacyjny prowadzony co 3 lata w jednolitych częściach wód zagrożonych
niespełnieniem ustanowionych dla nich celów środowiskowych, wyznaczonych na podstawie oceny
wpływu znaczących oddziaływań na stan wód lub monitoringu diagnostycznego oraz w celu kontroli
zmian ich stanu.
3. Monitoring badawczy, prowadzony w celu uzupełnienia i zebrania dodatkowych informacji o stanie
wód.
4. Monitoring obszarów chronionych, wymienionych w ustawie Prawo wodne (2001), w celu ochrony
znajdujących się tam wód użytkowanych przez ludzi oraz dla zachowania siedlisk i gatunków
bezpośrednio zależnych od wody.
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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
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Rys. 3.1.1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych [5]

Zgodnie ze stanowiskiem Polski, przyjętym w Traktacie Akcesyjnym, obszar całego kraju i wszystkie
jednolite części wód powierzchniowych zostały uznane za zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych.
Oznacza to, że wszystkie jednolite części wód monitorowane w 2011 r. w województwie podkarpackim
stanowią obszar chroniony i przy klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
należy dodatkowo dokonać oceny zgodności ze wszystkimi normami ustanowionymi dla obszarów
chronionych.
Na terenie powiatu Lubaczowskiego monitoringiem wód objęto rzekę Lubaczówkę w dwóch
punktach pomiarowo – kontrolnych zlokalizowanych w miejscowości Budzyń, w strefie przygranicznej
oraz w miejscowości Manasterz w strefie ujściowej rzeki. Rzeka Lubaczówka reprezentuje jeden z typów
abiotycznych rzek polskich, charakterystyczny dla krajobrazu wyżynnego i nizinnego, typ 19 - rzeka
nizinna piaszczysto-gliniasta.
Klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocenę stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz ocenę spełniania wymagań ustalonych dla obszarów chronionych wykonano
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie oraz wytyczne opracowane w GIOŚ.

3.1.1. Klasyfikacja stanu/potencjału
powierzchniowych

ekologicznego

jednolitych

części

wód

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 jednolitych części wód powierzchniowych 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 części wód silnie zmienionych lub sztucznych:
6

I klasa - oznacza maksymalny potencjał,
II klasa - dobry potencjał,
III klasa - umiarkowany potencjał,
IV klasa - słaby potencjał
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.
Wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów jakości wód rzeki Lubaczówka oraz stanu i potencjału
ekologicznego jednolitych części wód badanych w monitoringu diagnostycznym i operacyjnym w 2011 r.
przedstawione zostały w tab. 3.1.1.1.
Elementy biologiczne
W ppk. Lubaczówka-Budomierz, zrealizowany został program monitoringu diagnostycznego,
w którym badaniami objęte zostały dwa elementy biologiczne: fitobentos i makrofity. W programie
monitoringu operacyjnego, w ppk Lubaczówka-Manasterz badanym elementem biologicznym był
fitobentos.
Fitobentos okrzemkowy jest podstawowym elementem biologicznym przyjętym do klasyfikacji
ekosystemów wodnych. Okrzemki są organizmami występującymi na dnie i w strefie przydennej,
w płytkich prześwietlonych miejscach wód. Mogą zasiedlać różne podłoża w wodach płynących
i stojących. Fitobentos okrzemkowy odzwierciedla działanie dwóch głównych presji na wody
powierzchniowe: eutrofizacji i zanieczyszczeń organicznych. Do określenia klasy stanu/potencjału
ekologicznego na podstawie fitobentosu okrzemkowego służy indeks okrzemkowy IO, który porównywany
jest z wartościami granicznymi określonymi dla poszczególnych typów wód.
Makrofity to grupa roślin wodnych zakorzenionych w podłożu, związanych z wodami
powierzchniowymi. Rośliny wodne uwzględnione zostały w systemach ocen i klasyfikacji ekosystemów
wodnych, ponieważ bardzo silnie reagują na zwiększoną dostawę substancji biogennych do wód. 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 cieku pozwala na klasyfikację stanu/potencjału
ekologicznego wód.
Klasyfikacja elementów biologicznych polega na nadaniu każdemu badanemu elementowi
jakości jednej z pięciu klas jakości wód powierzchniowych:
• Klasa I – stan bardzo dobry biologicznego wskaźnika jakości wód,
• Klasa II – stan dobry biologicznego wskaźnika jakości wód ,
• Klasa III – stan umiarkowany biologicznego wskaźnika jakości wód,
• Klasa IV – stan słaby biologicznego wskaźnika jakości wód,
• Klasa V – stan zły biologicznego wskaźnika jakości wód.
W badanych jednolitych częściach wód rzeki Lubaczówka klasyfikacja elementów biologicznych
wykazała:
• Jcw „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca” - potencjał
ekologiczny umiarkowany (III klasa),
• Jcw „Lubaczówka od Łukawca do ujścia” - stan ekologiczny umiarkowany (III klasa).
Elementy hydromorfologiczne
Elementy hydromorfologiczne odzwierciedlają cechy środowiska, które wpływają na warunki
bytowania organizmów żywych, m. innymi: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki, charakter podłoża.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011), elementom
hydromorfologicznym w jednolitych częściach wód powierzchniowych, które na podstawie przeglądu
warunków hydromorfologicznych wyznaczone zostały jako sztuczne lub silnie zmienione, nadaje się
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II klasę - dobry potencjał ekologiczny. Elementom hydromorfologicznym w naturalnych jednolitych
częściach wód nadana została I klasa - stan bardzo dobry.
W jcw „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca” elementy
hydromorfologiczne posiadają dobry potencjał ekologiczny (II klasa), natomiast w jcw „Lubaczówka od
Łukawca do ujścia” posiadają I klasę.
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 oznaczanych
w ramach monitoringu diagnostycznego jest znacznie szerszy, niż w przypadku monitoringu
operacyjnego. Szczególnie dotyczy to grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych,
ponieważ w monitoringu operacyjnym badane są tylko substancje odprowadzane w zlewni.
Dla potrzeb klasyfikacji elementów fizykochemicznych w jednolitej części wód wykorzystane zostały
wyniki badań z 2011 r. uzyskane w badanych punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w danej
części wód.
Klasyfikację wskaźników fizykochemicznych wykonuje się poprzez porównanie, wyliczonych na
podstawie odnotowanych stężeń, 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 przekraczają wartości dopuszczalne dla II klasy, określa się
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) ustalony został jeden zakres wartości
dopuszczalnych dla stanu bardzo dobrego i dobrego (I i II klasa). Według definicji stanu bardzo dobrego,
zawartej w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 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.
W badanych jcw rzeki Lubaczówka zarówno w monitoringu diagnostycznym jak i operacyjnym
badane wskaźniki fizykochemiczne odpowiadały II klasie jakości wód.
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Stan fizyczny

Warunki tlenowe

Zasolenie

Zakwaszenie

Substancje biogenne

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

I

II

I

I

II

II

III

I

I

II

I

I

II

II

Klasa elementów
hydromorfologicznych
II

biologicznych

Makrofity (makrofitowy
indeks rzeczny MIR)
1.3

III

Klasa elementów

Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)

pomiarowokontrolnego

1.2

punktu

Typ abiotyczny

Lp.

klasyfikowanej jednolitej części wód
(jcw)

Nazwa i kod
Silnie zmieniona jcw Tak/Nie

Nazwa i kod

3. ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE

(grupa 3.1 - 3.5)

1. ELEMENTY
BIOLOGICZNE

Klasa elementów fizykochemicznych

2. ELEMENTY
HYDROMORF

Klasyfikacja grup wskaźników i elementów jakości wód

Klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
(3.6)

Tab. 3.1.1.1. Klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzeki Lubaczówki objętych monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym w 2011 r. [5]

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

OBSZAR DORZECZA WISŁY
Zlewnia: 225. SAN OD WIARU DO WISŁOKA
MONITORING DIAGNOSTYCZNY
Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą
1
od Glinianki do Łukawca
PLRW200019225659
MONITORING OPERACYJNY
Lubaczówka od Łukawca do ujścia
2
PLRW200019225699

Lubaczówka – Budomierz
PL01S1601_2300

19

T

II

Lubaczówka - Manasterz
PL01S1601_1949

19

N

III

III

9

II

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

Objaśnienia do Tab.: 3.1.1.1.
Klasa elementów biologicznych
stan ekologiczny

STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

I

stan bardzo dobry / potencjał
maksymalny

I

BARDZO DOBRY

stan bardzo dobry / potencjał
maksymalny

II

stan dobry / potencjał dobry

II

DOBRY

stan dobry / potencjał dobry

DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO

III

stan / potencjał umiarkowany

III

UMIARKOWANY

stan / potencjał umiarkowany

UMIARKOWANY

IV

stan / potencjał słaby

IV

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

V

stan / potencjał zły

V

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

Klasa elementów hydromorfologicznych
potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny
I

stan bardzo dobry / potencjał
maksymalny

I

potencjał dobry

II

Klasa elementów fizykochemicznych (3.1-3.6)
potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny
I

stan bardzo dobry / potencjał
maksymalny

I

II

stan dobry / potencjał dobry

II

PSD

poniżej stanu / potencjału
dobrego

PPD

Numeracja wskaźników jakości, grup wskaźników oraz elementów jakości wg rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych (2011).
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Stan i potencjał ekologiczny
Na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych, hydromorfologicznych i elementów
fizykochemicznych w rzece Lubaczówka wykonana została klasyfikacja potencjału ekologicznego
w silnie zmienionej jednolitej części wód „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca”
oraz klasyfikacja stanu ekologicznego w naturalnej jednolitej części wód „Lubaczówka od Łukawca do
ujścia”.

Monitoringiem diagnostycznym objęta została jcw „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca” i osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny, natomiast monitoringiem
operacyjnym objęta została jcw „Lubaczówka od Łukawca do ujścia”, która uzyskała stan ekologiczny
umiarkowany. O wyniku klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego decydowała klasyfikacja
elementów biologicznych.
Ostateczna klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego, uwzględniająca ocenę spełniania
wymagań określonych dla obszarów chronionych, przedstawiona została w rozdziale 3.1.2.

3.1.2. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód w
obszarach chronionych
Jednolita część wód powierzchniowych w obszarze chronionym jest w bardzo dobrym lub dobrym
stanie ekologicznym (maksymalnym lub dobrym potencjale ekologicznym w przypadku wód silnie
zmienionych lub sztucznych), jeśli jednocześnie spełnia wymagania dla bardzo dobrego lub dobrego
stanu (maksymalnego i dobrego potencjału) ekologicznego i wymagania określone w odrębnych
przepisach, dotyczących danego obszaru chronionego. Jeśli jednolita część wód jest w bardzo dobrym
lub dobrym stanie (maksymalnym lub dobrym 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, przyjmuje się, że jest w bardzo dobrym lub dobrym stanie ekologicznym (maksymalnym
i dobrym potencjale ekologicznym), jeśli jednocześnie spełnione są wymagania określone dla
wszystkich obszarów chronionych.
Rzeka Lubaczówka została zbadana ze względu na obszary chronione wrażliwe na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
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. Dopływ substancji biogennych ze
źródeł komunalnych i rolniczych, które powodują eutrofizację wód, jest zagrożeniem osiągnięcia lub
utrzymania dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Jednolite części wód znajdujące
się pod wpływem zwiększonej dostawy biogenów i niespełniające celów środowiskowych lub zagrożone
takim ryzykiem, objęte są monitoringiem operacyjnym.
Według oceny RZGW w Krakowie, w regionie wodnym Górnej Wisły nie występuje zagrożenie
zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych, w związku z czym nie wyznaczono
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
W związku z uznaniem całego obszaru kraju jako zagrożonego eutrofizacją ze źródeł
komunalnych, ocenę eutrofizacji za 2011 r. wykonano dla wszystkich części wód poddanych
klasyfikacji. Ocenę wykonano w oparciu o zasady obowiązujące w klasyfikacji stanu/potencjału
ekologicznego, w zakresie wskaźników ustalonych do oceny eutrofizacji w rozporządzeniu w sprawie
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(2011). Przy ocenie uwzględnione zostały wyniki uzyskane dla fitobentosu i wskaźników
fizykochemicznych, charakteryzujących warunki biogenne i tlenowe oraz zanieczyszczenia organiczne.
Jako wartość graniczną, powyżej której występuje eutrofizacja, przyjęto stężenie wskaźnika właściwe
dla dobrego stanu wód (II klasa).
Ocenie eutrofizacji poddano obydwie jednolite części wód rzeki Lubaczówki. W jednej jcw
stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji. O wyniku oceny decydował fitobentos. (Tab.3.1.2.1.).
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Stan i potencjał ekologiczny w obszarach chronionych
Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, przy
uwzględnieniu oceny spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych, przedstawia
tab. 3.1.2.1. oraz rys. 3.1.2.1. W jcw Lubaczówki występował stan/potencjał ekologiczny poniżej
dobrego – umiarkowany.

Lp.

Nazwa i kod
klasyfikowanej jednolitej
części wód (jcw)

Silnie zmieniona
jcw (T/N)

Tab. 3.1.2.1. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach
wód powierzchniowych rzeki Lubaczówki przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych w
2011r. [5]
Nazwa i kod
punktu
pomiarowokontrolnego

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

Ocena
spełniania
wymagań dla
obszarów
chronionych

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
w obszarach
chronionych

STAN
CHEMICZNY

STAN
jcw

DOBRY

ZŁY

DORZECZE WISŁY
Zlewnia: 225. SAN OD WIARU DO WISŁOKA
Lubaczówka od granicy
Lubaczówkapaństwa z Sołotwą od
Budomierz
1
Glinianki do Łukawca
PL01S1601_2300
PLRW200019225659
Lubaczówka Lubaczówka od Łukawca
2
Manasterz
do ujścia
PL01S1601_1949
PLRW200019225699

T

UMIARKOWANY

T

UMIARKOWANY

N

UMIARKOWANY

N

UMIARKOWANY

Objaśnienia do Tab. 3.1.2.1.
STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)
stan bardzo dobry /
BARDZO DOBRY
DOBRY I POWYŻEJ
potencjał maksymalny
DOBREGO
DOBRY
stan / potencjał dobry

T
N

stan ekologiczny

UMIARKOWANY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

Ocena spełnienia wymagań dla obszaru chronionego
spełnione wymogi
niespełnione wymogi
STAN CHEMICZNY

DOBRY
PSD_sr
PSD_max
PSD

stan dobry
poniżej
stanu
dobrego

przekroczone stężenia średnioroczne
przekroczone stężenia maksymalne
przekroczone stężenia średnioroczne
i maksymalne
STAN

DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły
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ZŁY

Rys. 3.1.2.1. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych przy uwzględnieniu wymagań ustalonych dla obszarów chronionych w 2011 r. [5],[9]

3.1.3. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód.
Stan chemiczny określany jest 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. Środowiskowe normy jakości dla
substancji chemicznych, dla poszczególnych kategorii wód, określone zostały dla stężeń
średniorocznych wyrażonych jako średnia arytmetyczna oraz dla stężeń maksymalnych, obliczonych
jako 90.percentyl ze stężeń oznaczonych w roku kalendarzowym. Dopuszczalne wartości stężeń
średniorocznych ustalone zostały na poziomie zapewniającym ochronę środowiska wodnego przed
długotrwałym zanieczyszczeniem. Poziom dopuszczalnych stężeń maksymalnych chroni wody przed
krótkotrwałymi wzrostami zanieczyszczenia przy stałych zrzutach substancji chemicznych.
Jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeśli równocześnie wartości średnioroczne
stężeń i stężenia maksymalne (wyrażone jako 90 percentyl) badanych substancji chemicznych nie
przekraczają środowiskowych norm jakości określonych w rozporządzeniu. Podstawowymi warunkami
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koniecznymi do wykonania klasyfikacji stanu chemicznego jest spełnienie dla stosowanych metod
badawczych ustalonych kryteriów jakościowych w zakresie wyników i uzyskanie nie mniej
niż 12 wyników w ciągu roku dla każdego klasyfikowanego wskaźnika.
W rzece Lubaczówka substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające, stanowiące
podstawę klasyfikacji stanu chemicznego, monitorowane były w jednej jednolitej części wód
powierzchniowych objętej monitoringiem diagnostycznym „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą
od Glinianki do Łukawca”.
Stan chemiczny badanej jcw został sklasyfikowany jako dobry.
Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w badanej jednolitej części wód powierzchniowych w 2011 r.
przedstawiono w tab. 3.1.2.1 oraz na rys. 3.1.3.1.

Rys. 3.1.3.1. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych w 2011 r. [5],[9]

3.1.4. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się porównując wyniki klasyfikacji stanu
ekologicznego (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
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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.

Rys. 3.1.4.1. Mapa rozkładu wyników oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w 2011 r. [5],[9]

Ocenę stanu jednolitych części wód można wykonać także w przypadku, gdy brak jest klasyfikacji
jednego z elementów składowych oceny stanu wód, a element klasyfikowany (stan/potencjał
ekologiczny lub stan chemiczny) osiągnął stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania
dodatkowe określone dla obszarów chronionych. Wówczas stan wód oceniany jest jako zły.
Na podstawie badań wykonanych w 2011 r. dla dwóch jcw rzeki Lubaczówki dokonano oceny
jednolitych części wód powierzchniowych, w tym 1 część wód została oceniona na podstawie kompletu
elementów składowych oceny, tj. wyników klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.
Obydwie badane jednolite części wód charakteryzował stan zły.
Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych badanych w 2011 r. zawiera tab. 3.1.2.1 i
przedstawiono je graficznie na rys. 3.1.4.1.
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4. Wody podziemne
Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego monitoringu środowiska
na poziomie krajowym. Do prowadzenia badań i oceny stanu wód podziemnych zobligowany jest,
z mocy ustawy (Prawo wodne) Państwowy Instytut Geologiczny.
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE przedmiotem monitoringu są zwykłe (słodkie)
wody podziemne, za wyjątkiem wód leczniczych i termalnych, występujące w obrębie wydzielonych
obszarów, tzw. jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), w tym części wód uznane za zagrożone
nieosiągnięciem dobrego stanu wód. Ustawa Prawo wodne definiuje jednolitą część wód podziemnych
jako określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu
warstw wodonośnych.
Badania monitoringowe wód podziemnych realizowane są w zakresie stanu chemicznego oraz
stanu ilościowego.
Celem monitoringu wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód
podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania
zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych,
ukierunkowanych na osiągnięcie dobrego stanu wód, a także na potrzeby wypełnienia obowiązków
sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej [35].
Na terenie powiatu lubaczowskiego w gminie Horyniec–Zdrój, sołectwo Werchrata, zlokalizowana
jest jedna jednolita część wód podziemnych, z siedmiu występujących w całym województwie
podkarpackim, o numerze 109, która znajduje się w obszarze dorzecza Wisły.
Jednolita część wód podziemnych nr 109 w Werchracie nie ma statusu zagrożenia nieosiągnięcia
dobrego stanu. Dobry stan wód to taki, w którym stan osiągnięty przez jednolite części wód
podziemnych, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i chemicznym, jest określony jako „dobry”. Badania
stanu wód w JCWPd nr 109 prowadzone są tylko w sieci monitoringu diagnostycznego.
W tabeli 4.1. przedstawiono jednolitą część wód podziemnych oraz punkt pomiarowy sieci
monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w powiecie lubaczowskim, na terenie gminy HoryniecZdrój.
Tab. 4.1. Charakterystyka jednolitej część wód podziemnych (JCWPd) sieci monitoringu diagnostycznego wód
podziemnych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2010 r. [4]
Numer
JCWPd

Dorzecze

Powierzchnia
m2

Długość
geograficzna

Szerokość
geograficzna

Punkt monitoringowy sieci (nr otworu)
w obszarze JCWPd

109

Wisły

3030664224

23,73401

50,64148

Werchrata (1880)

Na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, prowadzonego w 2007 r.,
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie dokonał pierwszej kompleksowej oceny stanu
chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w Polsce. W ocenie zostały także
wykorzystane informacje z pomiarów i badań wykonanych w latach wcześniejszych.
Tab. 4.2. Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) na terenie powiatu
lubaczowskiego w 2007 r. [4].
Numer
JCWPd

Punkt pomiarowy sieci monitoringu (numer otworu
w obszarze JCWPd

Ocena stanu
chemicznego

Ocena stanu
ilościowego

109

Werchrata (1880)

Stan dobry

Stan dobry

Ocena wykazała, że stan chemiczny i stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych Nr 109 jest
dobry.
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5. Powietrze atmosferyczne
5.1. Jakość powietrza atmosferycznego
Głównym celem działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego jest utrzymanie jakości
powietrza w rejonach, gdzie jest ona dobra i jej poprawa na obszarach o przekroczonych standardach.
Wymaga to prowadzenia monitoringu jakości powietrza celem uzyskania informacji o poziomach
substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacji obszarów
wymagających poprawy jakości powietrza (co najmniej do dopuszczalnych poziomów substancji),
a następnie monitorowania skuteczności programów naprawczych.
W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza wojewódzki inspektor ochrony środowiska
sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie. Obszarem podlegającym klasyfikacji jest
strefa. Wyniki oceny poziomu substancji i klasyfikacji stref stanowią dla marszałka województwa
podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza
w strefach, w których zostały przekroczone standardy imisyjne lub poziomy docelowe, w tym
opracowywania naprawczych Programów Ochrony Powietrza.
Oceny jakości powietrza dokonuje się w oparciu o kryterium określone w celu ochrony zdrowia
oraz kryterium określone w celu ochrony roślin.
Ocena jakości powietrza obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2008) określono wartości
dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu oraz pył PM2.5, dla którego poziomy
odniesienia zawarte zostały w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (2008).
Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia zalicza się: dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki
(SO2), benzen (C6H6), ołów (Pb), tlenek węgla (CO), ozon (O3), pył zawieszony PM10, pył zawieszony
PM2.5, arsen (As), benzo(a)piren (B(a)P), kadm (Cd), nikiel (Ni), natomiast do zanieczyszczeń, które
należy uwzględnić pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, zalicza się:
dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), 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 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.

5.2. Wyniki oceny rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska dokonał do końca marca 2012 r. oceny poziomu substancji w powietrzu
za 2011 r. w strefach województwa podkarpackiego. Dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza
województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy: miasto Rzeszów jako strefa o liczbie
mieszkańców przekraczającej 100 tys. oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.
Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2011 wykonana została w oparciu
o wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza działających w ramach Państwowego monitoringu
środowiska, nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Lokalizację stacji i stanowisk pomiarowych przedstawiono na rys. 5.2.1.
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Rys. 5.2.1. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych w województwie podkarpackim uwzględnionych
w ocenie jakości powietrza za 2011 r. [6]

Podstawę klasyfikacji stref za 2011 r. stanowiły wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości
powietrza i określone w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2008):
• Dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM10 i zawartości ołowiu
w pyle PM10, kryteriami stosowanymi w ocenie dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia,
są poziomy dopuszczalne ustalone dla różnych okresów uśredniania (SO2 - 1 godz. i 24 godz.;
NO2 - 1 godz. i rok kalendarzowy; CO - 8 godz.; benzen i ołów – rok kalendarzowy, pył PM10 – 24
godz. i rok kalendarzowy). Kryterium oceny jakości powietrza pod kątem ochrony roślin,
dotyczącej SO2 i NOx, stanowią poziomy dopuszczalne dla stężeń długookresowych tych
zanieczyszczeń;
Dla arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle PM10 kryteriami stosowanymi w ocenie
dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia, są poziomy docelowe (okres uśredniania stężeń - rok
kalendarzowy). Dyrektywa 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, zobowiązuje
Państwa Członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, które nie pociągają za sobą
niewspółmiernych kosztów, w celu zapewnienia aby, począwszy od 31 grudnia 2012 r., stężenia
arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w otaczającym powietrzu, nie przekraczały wartości
docelowych;
Dla pyłu PM2.5 przy sporządzeniu oceny pod kątem ochrony zdrowia za rok 2011 posiłkowano się
kryteriami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE, ponieważ wartości kryterialne określone dla
stężeń PM2.5 nie zostały jeszcze przeniesione do prawa krajowego. Od 1 stycznia 2010 r.
obowiązuje poziom dopuszczalny dla PM2.5, z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2015 r. Dla
pyłu PM2.5 określony jest margines tolerancji, którego wartość stanowi 20 % poziomu
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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 ozonu ocena pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin opiera się na dwóch wartościach
kryterialnych: poziomie docelowym oraz poziomie celu długoterminowego. Zgodnie z dyrektywą
2008/50/WE termin osiągnięcia wartości docelowej określonej dla ozonu w celu ochrony zdrowia
ludzi upłynął 1 stycznia 2010 r.
Wyniki klasyfikacji strefy podkarpackiej w 2011 r., obejmującej swym zasięgiem obszar powiatu
lubaczowskiego, 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.
Średnie roczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń gazowych na obszarach miejskich
w strefie podkarpackiej kształtowały się następująco:
• dwutlenek azotu - 18 µg/m3 w Jaśle (45,0% poziomu dopuszczalnego),
• benzen - od 1,9 µg/m3 w Jaśle (38,0% poziomu dopuszczalnego) do 2,6 µg/m3 w Nisku
(52,0 % poziomu dopuszczalnego).
Dla dwutlenku siarki nie odnotowano przekroczeń ustalonej wg kryterium ochrony zdrowia normy
1-godzinnej. Najwyższe stężenia jednogodzinne SO2 wyniosły odpowiednio: Przemyśl – 76,7
μg/m3 (21,9% normy – dane od kwietnia do grudnia), Jasło – 88,4 μg/m3 (25,3% normy), Nisko –
142,2 μg/m3 (40,6% normy).
Maksymalne stężenia średniodobowe dwutlenku siarki wyniosły: 26,7 μg/m3 w Nisku (21,4% normy),
38,7 μg/m3 w Jaśle (30,1% normy). W Przemyślu w okresie kwiecień-grudzień najwyższe stężenie
dobowe dwutlenku siarki wyniosło 16,7 μg/m3 i stanowiło 13,4 % normy ustalonej na poziomie 125
μg/m3.
Na stanowisku Żydowskie, średnie roczne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu przedstawiały
się następująco:
• dwutlenek siarki - 3,5 µg/m3, tj. 17,5 % poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę
roślin,
• dwutlenek azotu – 4,3 µg/m3, tj. 14,3 % poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę
roślin.
W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego wyznaczonego na poziomie
120 µg/m3 dla ośmiogodzinnego okresu uśredniania wyników.
Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
• dalszy monitoring powietrza oparty na pomiarach automatycznych i pomiarach wskaźnikowych,
• utrzymanie jakości powietrza w zakresie omawianych zanieczyszczeń na tym samym lub
lepszym poziomie,
• podjęcie w ramach wojewódzkiego programu ochrony środowiska ekonomicznie
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych, mających na celu dotrzymanie celu
długoterminowego ozonu. Termin osiągnięcia celu długoterminowego ozonu upływa 2020 r.
2.

Ze względu na niedotrzymane poziomy dopuszczalne określone dla pył zawieszony PM10 i PM2.5
oraz przekroczony poziom docelowy ustalony dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 strefy miasto Rzeszów
i podkarpacką zakwalifikowano do klasy C. Średnie roczne stężenia kształtowały się następująco:
• pył PM10 – od 35,1 µg/m3 w Nisku (87,7% poziomu dopuszczalnego) do 48,7 µg/m3 w
Przemyślu (121,7% poziomu dopuszczalnego),
• pył PM2.5 - od 30,6 µg/m3 w Nisku (122,4% normy) do 36,6 µg/m3 w Przemyślu (146,4 %
normy),
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• benzo(a)piren w pyle – od 4,1ng/m3 w Nisku (410,0% wartości docelowej) do 7,5 ng/m3 w
Przemyślu (750,0% wartości docelowej).

3.

Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
• obowiązek opracowania dla strefy podkarpackiej naprawczego Programu Ochrony Powietrza
w zakresie pyłu PM10 i pyłu PM2.5, a dla miasta Rzeszów w zakresie PM2.5 uwzględniających
zidentyfikowane rejony przekroczeń. Termin osiągnięcia poziomu dopuszczalnego PM2.5
upływa 1 stycznia 2015 r.,
• wdrażanie opracowanych dotychczas naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie
pyłu PM10,
• monitorowanie w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM10 i pyłem PM2.5 na obszarach objętych naprawczymi Programami
Ochrony Powietrza, szczególnie na obszarach przekroczeń,
• obowiązek opracowania dla strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej naprawczego
Programu Ochrony Powietrza w zakresie benzo(a)pirenu oraz monitorowanie w kolejnych
latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem
na obszarach objętych Programem, w aspekcie przeprowadzonych inwestycji na rzecz
poprawy jakości powietrza.
Stężenia metali (arsenu, kadmu, niklu, ołowiu) w pyle 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.
Średnie roczne stężenia kształtowały się następująco:
• arsen – od 1,3 ng/m3 w Przemyślu (21,6% poziomu docelowego) do 1,7 ng/m3 w Jaśle (28,3%
poziomu docelowego),
• kadm – od 1,4 ng/m3 w Przemyślu (28,0% poziomu docelowego) do 2,1 ng/m3 w Krośnie
(42,0% poziomu docelowego),
• nikiel – od 1,2 ng/m3 w Przemyślu (6,0% poziomu docelowego) do 1,9 ng/m3 w Krośnie (9,5%
poziomu docelowego),
• ołów- od 0,02 µg/m3 w Krośnie i Przemyślu (4,0% poziomu dopuszczalnego) do 0,03 µg/m3
w Jaśle (6,0% poziomu dopuszczalnego).
Działania wynikające z tej klasyfikacji, to utrzymanie jakości powietrza w zakresie metali na tym
samym lub lepszym poziomie oraz dalsze monitorowanie poziomów ich stężeń w pyle PM10.
Na rys. 5.2.2 - 5.2.4 przedstawiono wyniki klasyfikacji stref za rok 2011 (cel ochrona zdrowia).
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Rys. 5.2.2. Klasyfikacja stref w zakresie: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, arsenu,
kadmu, niklu, ołowiu, ozonu za rok 2011 - cel ochrona zdrowia [6]

Rys. 5.2.3. Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu za rok 2011- cel ochrona zdrowia [6]
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Rys. 5.2.4. Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM2.5 za rok 2011- cel ochrona zdrowia [6]

Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2011
dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
http://www.wios.rzeszow.pl.

6. Pola elektromagnetyczne
Pole elektromagnetyczne jest jednym z wielu czynników fizycznych występujących w środowisku.
W rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) pola elektromagnetyczne są to pola
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz,
stanowiące promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące.
Pola elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzą ze źródeł naturalnych i sztucznych.
Źródła naturalne to przede wszystkim promieniowanie słoneczne i promieniowanie ziemskie. Źródłem
pola elektromagnetycznego wytwarzanego sztucznie jest każde urządzenie (każda instalacja), w którym
następuje przepływ prądu np. sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, stacje nadawcze
radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, telefony komórkowe, urządzenia radiowonawigacyjne, urządzenia elektryczne codziennego użytku, itp.
Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego
jego stanu poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach oraz, gdy poziomy te nie są dotrzymane – na zmniejszaniu poziomów pól
elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) oceny poziomów pól
elektromagnetycznych 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. Badania prowadzone są zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych
w środowisku
(2007).
Przedmiotem
badań
jest
poziom
pola
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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.
Podstawę oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku stanowi rozporządzenie
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 2011 r. na terenie powiatu lubaczowskiego pomiary poziomów pól elektromagnetycznych
prowadzono w Lubaczowie na osiedlu Jagiellonów i w Starym Dzikowie.
W Lubaczowie wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wyniosła 0,51 V/m (+/0,1 V/m), natomiast w Starym Dzikowie była niższa od wartości 0,4 V/m (+/- 0,08 V/m), to jest
od wartości odpowiadającej progowi czułości przyrządu pomiarowego.

7. Gospodarka wodno-ściekowa
W powiecie lubaczowskim nie wykorzystuje się zasobów wód powierzchniowych do celów pitnych,
gospodarczych oraz na potrzeby przemysłu. Woda pozyskiwana jest wyłącznie z ujęć wód
podziemnych. Na obszarze powiatu znajdują się 23 ujęcia wody podziemnej.
Według danych z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [10], łączny pobór
wody podziemnej w powiecie w 2011 r. wyniósł 2327,076 dam3, z czego 2246,679 dam3 pobrano do
celów komunalnych a 80,397 dam3 na inne cele. Pobór wody z poszczególnych ujęć pokazano na
rys.7.1.
Największy udział w wielkości rocznego poboru wody podziemnej ma miasto Lubaczów, którego
pobór stanowi ok. 27% ogólnego poboru wody w powiecie.
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Rys.7.1. Pobór wody podziemnej z ujęć w powiecie lubaczowskim, w 2011 r. [2],[10]

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej w 2011 r. na obszarze powiatu lubaczowskiego
wynosiła 543,0 km [1]. Liczba połączeń wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania wynosiła 11635.
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Na rys. 7.2. przedstawiono zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jedną
osobę/odbiorcę korzystających z sieci wodociągowej w miastach i gminach powiatu lubaczowskiego
w 2010 r.
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Rys. 7.2. Wskaźnik zużycia wody z wodociągów w gospodarstwach domowych, w miastach i gminach powiatu
lubaczowskiego w 2010 r. [1]

W 2011 r. na terenie powiatu lubaczowskiego funkcjonowało 17 oczyszczalni ścieków [2].
Odprowadzono z nich do środowiska 1534,92 dam3 ścieków, z czego 97,0 % stanowiły ścieki
komunalne i 3,0 % inne ścieki (pozabiegowe i przemysłowe) [10]. Głównym odbiornikiem ścieków były
rzeki: Lubaczówka, Brusienka, Przerwa, Papiernia, Tanew. Ilość odprowadzonych ścieków z
poszczególnych oczyszczalni pokazano na rys.7.3.
Ścieki z oczyszczalni ścieków obciążyły środowisko wodne, w zakresie parametrów
fizykochemicznych: pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne
zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), zawiesiny ogólne, następującymi ładunkami zanieczyszczeń [2]:
• BZT5 – 18,54 Mg/rok,
• ChZT-Cr – 92,72 Mg/rok,
• zawiesiny ogólne – 24,33 Mg/rok.
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Rys.7.3. Ilość odprowadzonych ścieków z oczyszczalni w powiecie lubaczowskim, w 2011 r. [2],[10]

Największą ilość ścieków komunalnych (tj. 674,19 dam3) odprowadzano z oczyszczalni
w Lubaczowie - 45,37% ogółu ścieków komunalnych emitowanych z terenu powiatu do środowiska.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2011 r. na obszarze powiatu lubaczowskiego wynosiła
471,8 km [1]. Liczba połączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania wynosiła 7183.

8. Gospodarka odpadami komunalnymi
Głównymi źródłami odpadów komunalnych na terenach gmin powiatu lubaczowskiego są
gospodarstwa domowe, obiekty handlowo-usługowe, szkoły.
W 2011 r. z terenu powiatu lubaczowskiego zebrano ogółem 6852,32 Mg odpadów komunalnych,
w tym 5950,55 Mg odpadów zmieszanych (86,84%) i 901,77 Mg odpadów zebranych selektywnie
(13,16%) [2]. Zebrane zmieszane odpady komunalne złożone zostały na składowiskach odpadów w
miejscowościach: Futory, Młyny (gm.Radymno), Narol.
Na rys. 8.1. przedstawiono ilość odpadów komunalnych zebranych w gminach powiatu
lubaczowskiego w 2011 r.
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Rys. 8.1. Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2011 r. w gminach powiatu lubaczowskiego [2]
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Wśród odpadów wysegregowanych największą ilość stanowiło szkło (44,9%), papier i makulatura
(26,2%) i tworzywa sztuczne (21,1%). Pozostałe to: odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające
biodegradacji, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale. Na rys. 8.2. przedstawiono
strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie.
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Rys. 8.2. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie lubaczowskim w 2011 r.[2]

9. Działalność kontrolna.
W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie znajduje się 131 podmiotów zlokalizowanych na terenie powiatu
lubaczowskiego.
W 2011r. inspektorzy WIOŚ Rzeszów Delegatura w Przemyślu przeprowadzili ogółem 24 kontrole
w 22 jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu lubaczowskiego, w tym 21 kontroli planowych. Na
terenie miasta Lubaczowa zostało przeprowadzonych 9 kontroli u 8 przedsiębiorców:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie,
Stacja Paliw „AUTO-TEST” Sp. z o.o. w Lubaczowie,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Produkcji i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie,
Oczyszczalnia Ścieków w Lubaczowie,
Stacja Paliw BOS-NAFT Leszek Bosak w Lubaczowie,
Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o.o. w Lubaczowie,
Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. w Lubaczowie – 2 kontrole,
Gmina Miejska Lubaczów.

Przeprowadzone
kontrole
wykazały
w 7 przypadkach. Stwierdzone naruszenia to:
•
•
•
•
•
•

naruszenia

wymagań

ochrony

odprowadzanie ścieków bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
nie przeprowadzanie obowiązkowych badań ścieków i osadów ściekowych,
nie przedkładanie danych o korzystaniu ze środowiska do WIOŚ,
brak decyzji na wytwarzanie odpadów,
brak ewidencji odpadów,
przekazywanie odpadów nieuprawnionym podmiotom
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środowiska

W wyniku przeprowadzonych kontroli podjęto działania pokontrolne jak niżej:
•
•
•
•

wydano 4 zarządzenia pokontrolne,
skierowano 2 wystąpienia do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz 6 wystąpień
do Starosty Lubaczowskiego,
ukarano kierowników kontrolowanych jednostek 2 mandatami karnymi na łączną kwotę
800,00 zł, oraz wydano 2 pouczenia.

Ponadto za przekazywanie odpadów podmiotowi nie posiadającemu stosownych zezwoleń
wymierzono PPHU „STAKOV” Zbigniew Stachów w Starym Dzikowie administracyjną karę pieniężną w
wysokości 10.000,00 zł.
W jednym przypadku, przeprowadzona kontrola potwierdziła zrealizowanie przez Miasto i
Gminę Cieszanów zamierzonego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Cieszanowie oraz budowa kolektorów sanitarnych”, co było podstawą do zmniejszenia w
całości wymierzonych kar za odprowadzanie ścieków nie odpowiadających warunkom pozwolenia
wodnoprawnego w wysokości 166.029,00 zł.
Przeprowadzone 2 kontrole w Zakładzie Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. w Lubaczowie
potwierdziły niedotrzymywanie przez Spółkę warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości
odprowadzanych ścieków. Za okres 2011r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
wymierzył Spółce karę pieniężną w wysokości 36.871,00 zł za przekroczenie warunków pozwolenia.
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