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1.WSTĘP
Podstawą do sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Lubaczowskiego znak:
RG.033.34.2013, z dnia 09.10.2013 r., skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w sprawie przekazania informacji o stanie środowiska na terenie
powiatu lubaczowskiego.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono stan środowiska w powiecie lubaczowskim, w oparciu
o dane, uzyskane w 2012 roku w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ),
a także omówiono wyniki kontroli przeprowadzonych w 2012 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.
Został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia
wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 10 lat później ustawa Prawo ochrony środowiska
wzmocniła dodatkowo rangę PMŚ, definiując system, jako obejmujący nie tylko diagnozę stanu
środowiska, ale także jego prognozę oraz nałożyła obowiązek systematycznego gromadzenia,
przetwarzania i rozpowszechniania danych o środowisku. Działalność PMŚ z mocy art. 24 ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony 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.
Badaniami o charakterze monitoringowym 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 2012 roku zawiera:
•

ogólne informacje o powiecie lubaczowskim,

•

wyniki badań oraz oceny środowiska w zakresie monitoringu rzek, wód podziemnych, powietrza
atmosferycznego oraz poziomów pól elektromagnetycznych,

•

informacje dotyczące emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza oraz gospodarki odpadami na
terenie powiatu lubaczowskiego,

•

informacje o kontrolach przeprowadzonych w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu
lubaczowskiego.

2. INFORMACJE OGÓLNE O POWIECIE LUBACZOWSKIM
Powiat lubaczowski utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powierzchnia
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powiatu wynosi 1308 km i zamieszkuje go około 58 tys. mieszkańców. 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.
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
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geograficznych Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Obszarowo dominuje wschodnia część Kotliny
Sandomierskiej z mezoregionami: Płaskowyżem Tarnogrodzkim i Równiną Biłgorajską. Roztocze zajmuje
prawie jedną 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, pokryte są piaszczystymi i wapiennymi osadami morza mioceńskiego poprzecinane rozległymi
dolinami wysłanymi grubą warstwą piasków polodowcowych.
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.
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 (źródło: [2], [5])
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3. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
3.1. PRESJE W ŚRODOWISKU WODNYM
Jedynym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę w powiecie lubaczowskim są wody
podziemne. Największe ujęcia wód podziemnych powiatu lubaczowskiego zlokalizowane są w mieście
Lubaczów oraz w gminach: Lubaczów, Horyniec-Zdrój, Oleszyce.
Według danych z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [5], łączny pobór wody
3
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podziemnej w powiecie w 2012 r. wyniósł 2353,279 dam , z czego 2276,184 dam pobrano do celów
3
komunalnych a 77,095 dam na inne cele. Pobór wody z poszczególnych ujęć pokazano na rys.3.1.1.
Największy udział w wielkości rocznego poboru wody podziemnej ma miasto Lubaczów, którego
pobór stanowi ok. 27% ogólnego poboru wody w powiecie.

Horyniec-Zdrój (UZDROWISKO HORYNIEC)
Łukawica
Huta Złomy
Huta Różaniecka
Łówcza Górna
Łówcza
Płazów
Narol
Polanka Horyniecka
Stary Dzików
Borchów
Stare Sioło
Lubaczów
Huta Kryształowa
Wólka Krowicka
Mokrzyca
Szczutków
Werchrata
Monasterz
Niwki Horynieckie
Dziewięcierz
Puchacze

0

100

200

300
400
500
600
pobór wody podziemnej [dam3]

700

Rys. 3.1.1. Wielkość poboru wody podziemnej w powiecie lubaczowskim, w 2012 r. (źródło: [2], [6])

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych w powiecie lubaczowskim są zrzuty
ścieków komunalnych i przemysłowych. Degradację wód rzecznych powodują również spływy obszarowe
zanieczyszczeń z terenów użytkowanych rolniczo. Powiat lubaczowski zajmuje piąte miejsce
w województwie pod względem terenów użytkowanych rolniczo (powierzchnia gruntów ornych wynosi
38 316 ha).
W 2012 r. z siedemnastu oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu lubaczowskiego
3
do wód powierzchniowych, odprowadzono łącznie 1 567,47 dam ścieków, z czego 97,2 % stanowiły
ścieki komunalne i 2,8 % inne ścieki (pozabiegowe i przemysłowe) [5].
3

Największą ilość ścieków komunalnych (tj. 684,33 dam ) odprowadzano z miejskiej oczyszczalni
ścieków w Lubaczowie - 43,65% ogółu ścieków komunalnych emitowanych z terenu powiatu do
środowiska. Na rys. 3.1.2. przedstawiono emisje ścieków odprowadzonych z oczyszczalni w powiecie
lubaczowskim.
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Rys. 3.1.2. Wielkość emisji ścieków odprowadzonych z oczyszczalni w pow. lubaczowskim, 2012 r. (źródło: [2], [6])

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 [5]:
•

BZT5 – 14,55 Mg/rok,

•

ChZT - Cr – 70,71 Mg/rok,

•

zawiesiny ogólne – 17,14 Mg/rok.

Ścieki z oczyszczalni ścieków, kierowane są do odbiorników, którymi są następujące cieki (cieki
przyporządkowano do określonych jednolitych części wód JCWP):
1.

Brusienka (odbiornik ścieków z oczyszczalni ścieków w Cieszanowie) – JCWP „Brusienka”,

2.

Lubaczówka (odbiornik ścieków z oczyszczalni dla miasta Lubaczowa oraz oczyszczalni Zakładów
Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. w Lubaczowie) - JCWP „Lubaczówka od granicy państwa
z Sołotwą od Gliniaki do Łukawca”,

3.

Rata (odbiornik ścieków z oczyszczalni gminy Horyniec-Zdrój (Werchrata - osiedle, Werchrata Szkoła, Monasterz – osiedle)) – JCWP „Rata od źródeł do granic RP”,

4.

Papiernia (odbiornik ścieków z gminnej oczyszczalni w Horyńcu – Zdroju i podczyszczalni ścieków
pozabiegowych UZDROWISKA HORYNIEC Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju) – JCWP „Sołotwa do
Glinianki”,

5.

Sołotwa (odbiornik ścieków z oczyszczalni w Załużu (gm.Lubaczów)) – JCWP „Sołotwa do
Glinianki”,

6.

Tanew (odbiornik ścieków z oczyszczalni w Narolu) – JCWP „Tanew do Łosinieckiego Potoku”,

7.

Przerwa (odbiornik ścieków z oczyszczalni w Oleszycach) – JCWP „Przerwa”,

8.

Radrużka (odbiornik ścieków z podczyszczalni ścieków pozabiegowych pochodzących
z SANATORIUM UZDROWISKOWE "BAJKA" w Horyńcu –Zdroju) – JCWP „Sołotwa do Glinianki”,

9.

Różanka (odbiornik ścieków z oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej (gm.Narol)) – JCWP
„Różaniec”,

10. Jasienica (odbiornik ścieków z oczyszczalni w Starym Dzikowie) – JCWP „Wirowa do Kaflewy”,
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11. Świdnica (odbiornik ścieków z oczyszczalni w Podemszczyźnie (gm.Horyniec-Zdrój)) – JCWP
„Świdnica”,
12. Zamiła (odbiornik ścieków z oczyszczalni w Krowicy Samej (gm.Lubaczów)) – JCWP „Zamiło
z Czerteżem”,
13. Robak (odbiornik ścieków z oczyszczalni Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach) – JCWP
„Dopływ spod Wielkich Oczu”.
Na rys. 3.1.3. przedstawiono lokalizację oczyszczalni ścieków.

Rys. 3.1.3. Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków w powiecie lubaczowskim, 2012 r. (źródło: [2], [5])

3.2. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na
podstawie wyników Państwowego monitoringu środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu
ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony
w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę
potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan
ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części
wód jedn ej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa
6

druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny
umiarkowany, słaby i zły. W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza i druga tworzą wspólnie
potencjał „dobry i powyżej dobrego”. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki
klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa
stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego.
Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie
analizy wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych.
Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowymi normami jakości,
określonymi w w/w rozporządzeniu. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie
chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń
maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej
jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”.
Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu / potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca w „dobry
stanie”, jeśli jednocześnie jej stan / potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a
stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest
sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan / potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako
„umiarkowany”, „słaby”, bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako będącą w złym stanie.
W przypadku, gdy w jednolitej części wód powierzchniowych wyznaczono obszary chronione, przy
ocenie stanu jednolitej części wód dodatkowo dokonuje się oceny spełniania wymagań określonych dla
obszarów chronionych w odrębnych aktach prawnych.
Jeżeli wymagania określone dla obszarów chronionych wyznaczonych w jednolitej części wód
powierzchniowych nie są spełnione, ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu „złego”,
niezależnie od wyników stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.
Stan jednolitej części wód należy ocenić jako zły, jeżeli jeden z trzech wymienionych wyżej
elementów: stan/potencjał ekologiczny, stan chemiczny, wymagania dodatkowe dla obszarów
chronionych, wskazuje na stan zły (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych elementów).
W odniesieniu do obszarów chronionych, jednolita cześć wód osiąga dobry stan, jeżeli jest w co najmniej
dobrym stanie/potencjale ekologicznym, dobrym stanie chemicznym i gdy jednocześnie spełnione są
wymagania określone dla wszystkich obszarów chronionych wyznaczonych w tej części wód.
Na rys. 3.2.1.-3.2.3. przedstawiono schematy oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Rys. 3.2.1. Schemat oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych (źródło: [3])
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Rys. 3.2.2. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych (źródło: [25])

Rys. 3.2.3. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych (źródło:
[25])

Ocena stanu wód w 2012 r. obejmuje okres 2010-2012. W wyniku zastosowania zasady
dziedziczenia ocen stanu wód, oceny z lat 2010-2011 zachowują swoją aktualność w roku 2012.
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.
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.
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
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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 latach 2010-2012 na terenie powiatu lubaczowskiego przebadano 5 jednolitych części wód
powierzchniowych (jcwp) w następujących punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk):
1. Sołotwa do Glinianki (kod jcwp: PLRW2000162256469); ppk Sołotwa - Basznia Górna,
2. Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca (kod jcwp:
PLRW200019225659); ppk Lubaczówka – Budomierz,
3. Lubaczówka od Łukawca do ujścia (kod jcwp: PLRW200019225699); ppk Lubaczówka –
Manasterz,
4. Brusienka (kod jcwp: PLRW200016228249); ppk Brusienka – Niemstów,
5. Rata od źródeł do granic (kod jcwp: RP PLRW20007266123), ppk Rata – Prusie.

Rys. 3.2.4. Rzeka Brusienka – ppk. Brusienka-Niemstów, 2011 (źródło: [2])

W punktach pomiarowo-kontrolnych „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do
Łukawca” oraz „Rata od źródeł do granic RP” realizowano program badań przewidziany dla monitoringu
diagnostycznego. Zadaniem monitoringu diagnostycznego, wykonywanego co 6 lat, jest kompleksowy
przegląd stanu wód w obszarze dorzecza.
W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych realizowano program badań przewidziany dla
monitoringu operacyjnego. Monitoring operacyjny prowadzony jest 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.
We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych, w ramach programu monitoringu obszarów
chronionych, prowadzono również badania w zakresie umożliwiającym ocenę eutrofizacji wód wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, dodatkowo w ppk: Sołotwa - Basznia Górna
oraz Brusienka – Niemstów – badania w zakresie przypisanym dla wód przeznaczonych do bytowania
ryb oraz Brusienka – Niemstów – badania w zakresie wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych,
w tym kąpieliskowych.
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Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w celu ochrony znajdujących się tam wód
użytkowanych przez ludzi oraz dla zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio zależnych od wody. Do
obszarów chronionych zalicza się:
•

jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia,

•

obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz
obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie
przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,

•

jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,

•

obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych oraz obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
(Zgodnie ze stanowiskiem Polski, przyjętym w Traktacie Akcesyjnym, obszar całego kraju został
uznany za zagrożony eutrofizacją ze źródeł komunalnych, co oznacza, że wszystkie jednolite części
wód rzecznych stanowią obszar chroniony.)

Ocenione części wód na terenie powiatu lubaczowskiego w 2012 r. reprezentowały 3 typy
abiotycznych rzek polskich charakterystycznych dla krajobrazu nizinnego i wyżynnego (tab. 3.2.1.).
Tab. 3.2.1. Typy abiotyczne rzek reprezentowane przez jednolite części wód rzecznych na obszarze
powiatu lubaczowskiego, ocenione w 2012 r. (źródło: [25])
Liczba ocenionych JCW
w tym

Typ abiotyczny rzeki
Ogółem

JCW naturalne

JCW silnie
zmienione

1

1

-

Krajobraz wyżynny
6

Potok wyżynny węglanowy z substratem
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych

Krajobraz nizinny
16

Potok nizinny lessowy lub gliniasty

2

2

-

19

Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

2

1

1

5

4

1

Razem
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Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził 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….”, zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program dostępny jest
na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/

Rys. 3.2.5. Rzeka Rata – ppk. Rata-Prusie, 2010 (źródło: [2])

W 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:
•

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 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz.U.2011.257.1545).

Zmiany te zostały uwzględnione w ocenie stanu jednolitych części wód rzecznych za lata 2010-2012.
Jedną z bardziej istotnych zmian jest wprowadzenie obowiązku monitoringu obszarów chronionych.
Przy ocenie stanu wód korzystano również z opracowanych w GIOŚ i zatwierdzonych przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Wytycznych 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”.
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Rys. 3.2.6. rzeka Sołotwa – ppk. Sołotwa - Basznia Górna, 2012 (źródło: [2])

Zgodnie z Wytycznymi GIOŚ, w ocenie stanu jednolitych części wód rzecznych za 2012 r.
zastosowane zostało dziedziczenie oceny, czyli przeniesienie wyników klasyfikacji elementów
biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat 2010 – 2011,
w przypadku gdy jednolita część wód nie była objęta monitoringiem w 2012 r. oraz aktualizacja
wykonanej oceny o wyniki monitoringu wód powierzchniowych uzyskane w 2012 r.
Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód przedstawiono
poniżej w tabeli 3.2.2. oraz na rysunkach 3.2.7 - 3.2.10.
Stan ekologiczny
W latach 2010-2012, w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie pow. lubaczowskiego, w których
realizowano program monitoringu diagnostycznego, badaniami objęte zostały trzy elementy biologiczne:
fitobentos, makrofity i makrobezkręgowce bentosowe w ppk. „Rata - Prusie” oraz dwa elementy
biologiczne fitobentos i makrofity w ppk. „Lubaczówka – Budomierz”. W programie monitoringu
operacyjnego badanym elementem biologicznym był fitobentos.
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Rys. 3.2.7. Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych na terenie woj. podkarpackiego z wyodrębnieniem pow. lubaczowskiego w 2012 r. (źródło: [5], [9],
11])
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Rys. 3.2.8. Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych przy uwzględnieniu wymagań ustalonych dla obszarów chronionych na terenie woj.
podkarpackiego z wyodrębnieniem pow. lubaczowskiego w 2012 r. (źródło: [5], [9], [11])

Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, które charakteryzują
występowanie w wodach substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających.
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Rys. 3.2.9. Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
na terenie woj. podkarpackiego z wyodrębnieniem pow. lubaczowskiego w 2012 r. (źródło: [5], [9], [11])

Stan jednolitej części wód
Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych, które znajdują się w granicach
administracyjnych powiatu lubaczowskiego, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w latach
2010-2012, przedstawia się następująco:
•

Sołotwa do Glinianki – stan ekologiczny UMIARKOWANY, stan ekologiczny w obszarach
chronionych UMIARKOWANY, stan jcwp ZŁY,

•

Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca (jcw silnie zmieniona) –
potencjał ekologiczny DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO, potencjał ekologiczny w obszarach
chronionych DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO, Stan chemiczny DOBRY, stan jcwp DOBRY,

•

Lubaczówka od Łukawca do ujścia – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach
chronionych DOBRY,

•

Brusienka – stan ekologiczny UMIARKOWANY, stan ekologiczny w obszarach chronionych
UMIARKOWANY, stan jcwp ZŁY,
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•

Rata od źródeł do granic RP – stan ekologiczny UMIARKOWANY, stan ekologiczny w obszarach
chronionych UMIARKOWANY, stan chemiczny DOBRY, stan jcwp ZŁY.

Rys. 3.2.10. Rozmieszczenie wyników oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie woj.
podkarpackiego z wyodrębnieniem pow. lubaczowskiego w 2012 r. (źródło: [5], [9], [11])

Szczegółowe zestawienia danych do klasyfikacji i ocen stanu wód w punktach pomiarowokontrolnych oraz w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w latach 2010-2012 na
terenie województwa podkarpackiego są udostępnione na stronie WIOŚ w Rzeszowie
http://www.wios.rzeszow.pl/, w zakładce Informacje o środowisku.
W tabeli 3.2.2. zestawiono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego
i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r., z uwzględnieniem procedury dziedziczenia
ocen.
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Tab. 3.2.2. Zestawienie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2012 r.
(źródło: [9], [11])
Klasyfikacja elementów jakości wód

Ocena
spełnienia
wymagań
dodatkowych
dla obszarów
chronionych

Klasa elementów FCH-SZ

Klasa elementów FCH

Klasa elementów HYMO

Klasa elementów BIOL

Ichtiofauna

Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

Makrofity (MIR)

Fitobentos (IO)

Fitoplankton (IFPL)

punktu
pomiarowokontrolnego

Program monitoringu

Lp.

Typ abiotyczny

Nazwa i kod
Nazwa i kod
ocenianej jednolitej
części wód (JCW)

Silnie zmieniona JCW (T/N)

ELEMENTY BIOLOGICZNE

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

(TAK/NIE)
[MOPI,
MORY,
MORE,
MOEU]

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
w obszarach
chronionych

STAN
CHEMICZNY

STAN
JCW

OBSZAR DORZECZA WISŁY
Region wodny Górnej Wisły
Zlewnia 225.San od Wiaru do Wisłoka

1

Sołotwa do Glinianki
PLRW2000162256469

Lubaczówka od
granicy państwa
2

3

z Sołotwą od Glinianki
do Łukawca
PLRW200019225659
Lubaczówka od
Łukawca do ujścia
PLRW200019225699

NIE

Sołotwa - Basznia
Górna
PL01S1601_3246

16

N

MO

III

Lubaczówka Budomierz
PL01S1601_2300

19

T

MD

I

Lubaczówka Manasterz
PL01S1601_1949

19

II

III

I

II

II

II

II

UMIARKOWANY

II

DOBRY
I POWYŻEJ
DOBREGO

[MORY,
MOEU]

TAK
[MOEU]

UMIARKOWANY

DOBRY
I POWYŻEJ
DOBREGO

TAK
N

MO

II

II

I

II

DOBRY

DOBRY
[MOEU]

17

ZŁY

DOBRY

DOBRY

Zlewnia 228.Tanew
NIE
4

Brusienka
PLRW200016228249

Brusienka Niemstów
PL01S1601_3269

16

N

MO

III

6

N

MD

II

III

I

II

III

I

II

UMIARKOWANY

[MORY,
MORE,
MOEU]

UMIARKOWANY

ZŁY

Region wodny Środkowej Wisły
Zlewnia 266.Bug

5

Rata od źródeł do
granic RP
PLRW20007266123

Rata - Prusie
PL01S1601_1962

NIE
III

III

II

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

[MOEU]

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
Program monitoringu
IFPL
IO
MIR
MMI
Klasa elementów BIOL
Klasa elementów HYMO
Klasa elementów FCH

Klasa elementów FCH-SZ

w tabeli:
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny
- wskaźnik fitoplanktonowy
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
- Makrofitowy Indeks Rzeczny
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych
- klasa elementów biologicznych
- klasa elementów hydromorfologicznych
- klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5)
- klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne (gr. 3.6)

Monitoring obszarów chronionych:
jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do
spożycia

MOPI
MORY

- 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

MORE
MOEU
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- obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych

3.3. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH
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.
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 o zawartości substancji rozpuszczonych (mineralizacji) poniżej 1000 mg/l,
występujące w obrębie wydzielonych obszarów, tzw. jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).
Ustawa Prawo wodne definiuje jednolitą część wód podziemnych (JCWPd) jako określoną objętość wód
podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.
Szczególne zainteresowanie skierowane jest na wody gruntowe o zwierciadle swobodnym, a więc te,
które narażone są na największą presję czynników zewnętrznych, zarówno naturalnych jak
i antropogenicznych. Od wód gruntowych w największym stopniu uzależniony jest stan ekosystemów
wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych będących pod wpływem wód podziemnych.
Specyficzna grupa naturalnych wód podziemnych, jakimi są wody lecznicze, solanki i wody termalne,
zaliczana jest do kopalin podstawowych i podlega odrębnym przepisom prawnym, w związku z czym
państwowy monitoring środowiska nie obejmuje ich badaniami.
Poniżej na rys. 3.3.1. przedstawiono lokalizację pkt. pomiarowo-kontrolnego badań wód
podziemnych na tle głównych zbiorników wód podziemnych na obszarze powiatu lubaczowskiego.

Rys. 3.3.1. Rozmieszczenie punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu wód podziemnych na tle jednolitych
części wód powierzchniowych oraz głównych zbiorników wód podziemnych na obszarze pow. lubaczowskiego,
2012 r. (źródło: [5], [9])
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Na terenie powiatu lubaczowskiego w gminie Horyniec–Zdrój w sołectwie Werchrata, badaniami
objęta jest jedna jednolita część wód podziemnych o numerze 109 należąca do głównego zbiornika wód
podziemnych (GZWP) nr 407 w obszarze dorzecza Wisły. Badania stanu wód w JCWPd nr 109
prowadzone są w sieci monitoringu diagnostycznego.
Jednolita część wód podziemnych nr 109 nie posiada statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego
stanu wód. 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 monitoringowe wód podziemnych realizowane są w zakresie stanu chemicznego oraz
stanu ilościowego. Podstawę oceny stanu wód podziemnych stanowi rozporządzenie w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008), które wyróżnia pięć klas jakości wód:
•

klasa I – wody bardzo dobrej jakości,

•

klasa II – wody dobrej jakości,

•

klasa III – wody zadowalającej jakości,

•

klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

•

klasa V – wody złej jakości,

oraz dwa stany wód:
•

stan dobry – klasa I, II i III

•

stan słaby – klasa IV i V

Na podstawie przeprowadzonych badań, w 2012 r. w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr 1880
(Werchrata) wykazana została II klasa jakości wód, co spełnia warunki dobrego stanu chemicznego
wód.
W tabeli 3.3.1. przedstawiono charakterystykę jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oraz
klasyfikację wód na podstawie monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód w powiecie
lubaczowskim w 2012 r.
Tab. 3.3.1. Charakterystyka JCWPd sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych na terenie powiatu
lubaczowskiego w 2012 r. (źródło: [9])

Nr
pkt

Identyfikator UE

PUWG 1992
X

PUWG 1992
Y

Miejscowość

JCWPd

Charakter
zwierciadła

Klasa
jakości w
punkcie

1880

PLO1G109_005

818722,0202

275406,5489

Werchrata

109

napięte

II

4. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
4.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
Stopień zanieczyszczenia powietrza związany jest głównie z wielkością wprowadzanych do
atmosfery strumieni zanieczyszczeń, powstających w wyniku działalności gospodarczej człowieka.
Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę zalicza się: dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu i tlenki azotu, tlenek węgla oraz zanieczyszczenia pyłowe (szczególnie o średnicy
cząstek poniżej 10 mikrometrów).
Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne oraz antropogeniczne związane
z działalnością człowieka. Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do
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powietrza są: procesy energetycznego spalania paliw oraz przemysłowe procesy technologiczne (tzw.
emisja punktowa), transport (tzw. emisja liniowa) oraz sektor komunalno-bytowy (tzw. emisja
powierzchniowa).
Do podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza w powiecie lubaczowskim należą: procesy
technologiczne w zakładach przemysłowych, emisja pyłów i gazów pochodząca z energetycznego
spalania paliw, transport drogowy oraz emisja z obszarów zabudowy mieszkaniowej, ogrzewanych
indywidualnie.
Według Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [5] wielkość rocznej emisji
zanieczyszczeń do powietrza w powiecie lubaczowskim, w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia,
w 2012 r. przedstawiała się następująco: dwutlenek siarki 30,3 Mg, tlenki azotu 8,2 Mg, tlenek węgla
21,5 Mg, pyły 11,5 Mg.
Na rys. 4.1.1. przedstawiono wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza w powiecie
lubaczowskim w 2012 r. w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia.

pyły

dwutlenek siarki

tlenki azotu

tlenek węgla

pozostałe zanieczyszczenia

6%
15%

28%

40%

11%

Rys. 4.1.1. Wielkość rocznej emisji (bez CO2) w powiecie lubaczowskim w 2012 r. w rozbiciu na podstawowe
zanieczyszczenia [źródło: [6])

4.2. MONITORING 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. Ocena jakości powietrza atmosferycznego dokonywana jest
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w strefach, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
(2012).
Według obowiązujących przepisów prawa województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie
strefy: miasto Rzeszów jako strefa o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. oraz pozostała część
województwa jako strefa podkarpacka.
Powiat lubaczowski położony jest na terenie strefy podkarpackiej.
Podział województwa podkarpackiego na strefy przedstawiony został na rys. 4.2.1.

Rys. 4.2.1. Podział stref jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2012 r. (źródło: [10])

Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze
względu na ochronę zdrowia oraz ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Wyniki monitoringu powietrza interpretowane są w oparciu o rozporządzenie w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (2012), które określa wartości dopuszczalne lub wartości docelowe
stężeń niektórych substancji w powietrzu.
Strefa może zostać zaliczona do jednej z 3 klas: klasy A (wartości nie przekraczają poziomu
dopuszczalnego/docelowego), klasy B (wartości nie przekraczają poziomu dopuszczalnego
powiększonego o margines tolerancji – dotyczy tylko pyłu PM2.5), klasy C (wartości przekraczają
poziom dopuszczalny/docelowy lub poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji).
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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.
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.

Wyniki oceny rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej za rok 2012
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.
Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim wykonana została w oparciu o wyniki
pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu ze stacji monitoringu powietrza działających w
ramach Państwowego monitoringu środowiska, nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Analizie poddano wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń z 12 stacji
i stanowisk pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Na stacjach
monitoringu powietrza prowadzone były pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu,
ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, metali ciężkich w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) oraz
benzo(a)pirenu w pyle PM10. Na terenie powiatu lubaczowskiego nie był prowadzony monitoring powietrza
atmosferycznego.
Na rys. 4.2.2. przedstawiono rozmieszczenie stacji i stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza
w województwie podkarpackim w 2012 r.
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Rys. 4.2.2. Rozmieszczenie stacji i stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza w województwie
podkarpackim uwzględnionych w ocenie jakości powietrza za 2012 r. (źródło: [10])

Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań w 2012 r., pod kątem ochrony zdrowia
tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon osiągały na terenie województwa
niskie wartości stężeń. 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. Na terenie strefy podkarpackiej stężenia
średnioroczne podstawowych zanieczyszczeń gazowych kształtowały się następująco:
•

3

3

dwutlenek siarki – od 7,4 µg/m w Jaśle (37,0% poziomu dopuszczalnego) do 10,0 µg/m
w Przemyślu (50,0 % poziomu dopuszczalnego).

W Nisku, z uwagi na duże braki danych w serii pomiarowej nie obliczono średniorocznego
stężenia SO2, przy ocenie rocznej wzięto natomiast pod uwagę przebieg stężeń jednogodzinnych
i obliczonych z nich stężeń dobowych na przestrzeni roku.
•

3

dwutlenek azotu – 15,8 µg/m w Jaśle (39,5% poziomu dopuszczalnego).
W pozostałych punktach pomiarowych w Nisku i Przemyślu z uwagi na braki w seriach
pomiarowych nie obliczono stężenia średniorocznego. Przy ocenie brano pod uwagę przebieg
stężeń jednogodzinnych w ciągu roku.

•

3

3

benzen – od 1,8 µg/m w Tarnobrzegu (36,0 % poziomu dopuszczalnego) do 2,5 µg/m
w Przemyślu (50,0 % poziomu dopuszczalnego).
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Na rys. 4.2.3. przedstawiono poziom stężeń średniorocznych benzenu na stanowiskach pomiarowych
w strefie podkarpackiej w roku 2012.
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Rys. 4.2.3. Wielkość stężenia średniorocznego benzenu na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [10])

W przypadku ozonu w kryterium ochrony zdrowia nie został dotrzymany poziom celu
długoterminowego. Termin osiągnięcia tego celu upływa w 2020 r. W ramach wojewódzkiego programu
ochrony środowiska należy podjąć uzasadnione ekonomicznie działania techniczne i technologiczne,
mające na celu dotrzymanie celu długoterminowego ozonu od 2020 r.

Stężenia metali (arsenu, kadmu, niklu, ołowiu) w pyle zawieszonym PM10 na całym obszarze
strefy podkarpackiej 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.
Stężenia średnioroczne metali w pyle PM10 kształtowały się następująco:
•

arsen – od 1,3 ng/m w Krośnie (21,6 % poziomu docelowego) do 2,0 ng/m w Jaśle (33 %
poziomu docelowego),

•

kadm – od 1,0 ng/m w Przemyślu (20,0 % poziomu docelowego) do 1,5 ng/m w Krośnie (30,0 %
poziomu docelowego),

•

nikiel – od 1,6 ng/m w Krośnie (8,0 % poziomu docelowego) do 2,2 ng/m w Przemyślu (11,0 %
poziomu docelowego),

•

ołów – od 0,02 µg/m w Krośnie (4,0 % poziomu dopuszczalnego) do 0,04 µg/m w Jaśle (8,0%
poziomu dopuszczalnego).

3

3

3

3

3

3

3

3

Na rys. 4.2.4. – 4.2.7. przedstawiono wartości stężeń średniorocznych metali ciężkich na stanowiskach
pomiarowych w strefie podkarpackiej w roku 2012.
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Rys. 4.2.4. Wielkość stężenia średniorocznego arsenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [10])
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Rys. 4.2.5. Wielkość stężenia średniorocznego kadmu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [10])
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Rys. 4.2.6. Wielkość stężenia średniorocznego niklu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [10])
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Rys. 4.2.7. Wielkość stężenia średniorocznego ołowiu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [10])

W przypadku pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz zawartego w pyle zawieszonym PM10
benzo(a)pirenu standardy jakości powietrza na terenie strefy podkarpackiej nie zostały dotrzymane.
Strefa podkarpacka pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami została zaliczona do
klasy C. Stężenia średnioroczne tych substancji na terenie strefy podkarpackiej kształtowały się
następująco:
•

pył zawieszony PM10 – od 31,3 µg/m w Sanoku (78,3 % normy) do 49,9 µg/m w Przemyślu
(124,5 % normy),

•

pył zawieszony PM2.5 - od 30,9 µg/m w Jaśle (123,6 % normy) do 39,8 µg/m w Przemyślu
(159,2 % normy),

•

benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 – od 3,3 ng/m w Sanoku (330 % wartości docelowej)
3
do 6,3 ng/m w Przemyślu (630 % wartości docelowej).

3

3

3

3

3

Na rys. 4.2.8. – 4.2.10. przedstawiono wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu
PM2.5 oraz zawartego w pyle zawieszonym PM10 benzo(a)pirenu na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w roku 2012.
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Rys. 4.2.8. Wielkość stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych
w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [10])
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Rys. 4.2.9. Wielkość stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2.5 na stanowiskach pomiarowych
w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [10])
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Rys. 4.2.10. Wielkość stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu (BaP) w pyle zawieszonym PM10 na
stanowiskach pomiarowych w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [10])

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych z wyjątkiem Sanoka liczba dni ze stężeniem pyłu
3
zawieszonego PM10 wyższym od 50 µg/m przekroczyła określoną w rozporządzeniu dopuszczalną
ilość. Najwięcej przypadków przekroczeń normy dobowej PM10 stwierdzono w Przemyślu
3
i w Jarosławiu. Najmniej dni ze stężeniem dobowym wyższym od 50 µg/m zanotowano w Nisku
i Sanoku. W Jaśle, Krośnie i Mielcu zanotowano zbliżoną liczbę przekroczeń dobowych pyłu PM10
zawierającą się w przedziale 57-60 przypadków. Na rys. 4.2.11. przedstawiono liczbę przekroczeń
dobowych pyłu zawieszonego PM10 w strefie podkarpackiej w 2012 r.
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Rys. 4.2.11. Liczba przekroczeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r.(źródło: [10])

W 2012 r. na wszystkich stanowiskach pomiarowych w strefie podkarpackiej został przekroczony
poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2.5, jak również poziom dopuszczalny powiększony
3
o margines tolerancji określony w 2012 r. na poziomie 27 µg/m .

5. 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 powiatu lubaczowskiego WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził badań pól
elektromagnetycznych. Ostatnie dostępne wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
pochodzą z roku 2011.
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.
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Na rys. 5.1. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól
elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu
lubaczowskiego w 2011 r.

Rys. 5.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład
poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu lubaczowskiego w 2011 r. (źródło: [11])

6. ODPADY
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (2011), nakładające na gminę nowe zadania.
Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady
finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy od 1 lipca 2013 r. właścicielami wytworzonych przez
mieszkańców odpadów stały się gminy.
Ustawa nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do dnia
31 grudnia 2020 r. osiągnięcia:
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•

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w wysokości co najmniej 50 % wagowo,

•

poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo.

Ustawa wprowadziła od 2012 r. obowiązek składania rocznych sprawozdań przez wójtów,
burmistrzów lub prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie lubaczowskim,
prezentowane w niniejszym rozdziale, zostały opracowane na podstawie sprawozdań przesłanych
przez gminy do WIOŚ w Rzeszowie oraz do Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Odpady komunalne zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach (2012) oznaczają odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także
odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych.
W 2012 r. na terenie obszaru powiatu lubaczowskiego zebrano 7002,36 Mg odpadów
komunalnych, w tym 6141,32 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które stanowiły 87,7 %
odpadów zebranych z terenu powiatu.
Na rys. 6.1. - 6.2. przedstawiono ilość odpadów komunalnych zebranych w gminach powiatu
lubaczowskiego w 2012 r.
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Rys. 6.1. Wielkość odpadów komunalnych zebranych w powiecie lubaczowskim według gmin w 2012 r.
(źródło: [2])
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Rys. 6.2. Wielkość odpadów komunalnych zebranych selektywnie i zmieszanych w powiecie lubaczowskim
według gmin w 2012 r. (źródło: [2])

W porównaniu do lat poprzednich ilość wytworzonych odpadów komunalnych kształtowała się na
podobnym poziomie.
Odpady komunalne zebrane w 88,6% zostały złożone na składowiskach odpadów, pozostałe
11,4 % odpadów poddane zostało procesom przetwarzania innym niż składowanie.
W 2012 r. na terenie powiatu lubaczowskiego funkcjonowały 2 składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne (w Futorach i Narolu). Na składowiskach tych w 2012 r. złożono odpady
z terenu gminy Narol i Oleszyce w łącznej ilości 1176,5 Mg. Ponadto z terenu powiatu lubaczowskiego
na składowisko odpadów w Młynach (gm.Radymno) wywieziono 5029,5 Mg odpadów. Rozmieszczenie
składowisk przedstawiono na rys. 6.3.
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Rys. 6.3. Rozmieszczenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie powiatu
lubaczowskiego na koniec 2012 r. (źródło: [2])

W 2012 r. w powiecie lubaczowskim wysegregowano łącznie 861,0 Mg odpadów, w tym: szkła 404,8 Mg, tworzyw sztucznych – 193,6 Mg, biodegradowalnych – 191,7 Mg, metali – 3,0 Mg, zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 2,4 Mg, urządzeń zawierających freony – 0,9 Mg,
pozostałych – 64,7 Mg.
Odpady zostały przekazywane do sortowni odpadów zlokalizowanych na terenie województwa
podkarpackiego, bądź do firm specjalistycznych zlokalizowanych poza naszym województwem,
zajmujących się recyklingiem odpadów. Na rys. 6.4 przedstawiono procentowy udział odpadów
komunalnych zebranych selektywnie w powiecie lubaczowskim.
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Rys. 6.4. Procentowy udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie lubaczowskim
w 2012 r. (źródło: [2])

Powiat lubaczowski należy do regionów o jednym z najniższych wskaźników ilości wytwarzania
odpadów przemysłowych województwa podkarpackiego.
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Rys. 6. 5. Wielkość odpadów przemysłowych wytworzonych w województwie podkarpackim według powiatów
w 2012 r. (źródło: [9])

7. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która jest na bieżąco
aktualizowana ujętych jest 137 podmiotów zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego, które
nie są zakładami dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W 2012 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
przeprowadzili 33 kontrole w jednostkach zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego, w tym
34
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Na terenie powiatu lubaczowskiego wytworzono ogółem 2,3 tys. Mg odpadów przemysłowych, co
stanowiło jedynie 0,15 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2012 r. na terenie
całego województwa podkarpackiego. Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w powiatach
województwa podkarpackiego w 2012 r. przedstawiono na rys. 6.5.

31 kontroli planowych i 2 pozaplanowe – z czego 1 kontrola interwencyjna i 1 kontrola na wniosek
jednostki celem wydania zaświadczenia o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska.
W 2012 r. przeprowadzono 6 kontroli w jednostkach działających na terenie miasta Lubaczów:
•

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lubaczowie,

•

Agro-Mal Jan Pokrywka i Wspólnicy Sp. Jawna,

•

Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o.,

•

Firma Handlowa Tadeusz Urban,

•

Gmina Miejska Lubaczów (składowisko odpadów w Lubaczowie),

•

Luzban L.Sitek, Z.Krzych, A.Dobrzyński w Lubaczowie.

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2012 r. stwierdzono naruszenia wymagań ochrony
środowiska, do których należały:
•

brak ewidencji odpadów,

•

nieterminowe przedkładanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia
danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach
i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

•

nieterminowe przedkładanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazów zawierających informacje i dane
o zakresie korzystania ze środowiska,

•

nie przedkładanie wyników pomiarów właściwym organom ochrony środowiska,

•

nie prowadzenie obowiązkowych badań jakości ścieków,

•

nieuregulowany stan formalno-prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

•

niedotrzymywanie warunków pozwoleń wodnoprawnych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 6 zarządzeń pokontrolnych, skierowano
4 wystąpienia do Marszałka Województwa Podkarpackiego i 11 wystąpień do Starosty Lubaczowskiego
oraz nałożono 5 grzywien w postaci mandatu karnego na łączną kwotę 1300 zł i udzielono 2 pouczeń.
Ponadto Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył kary pieniężne:
•

Zakładowi Wyrobów Galanteryjnych Spółka z o.o. w Lubaczowie za przekroczenie określonych
w pozwoleniu wodnoprawnym warunków dotyczących składu i stanu ścieków przemysłowych
odprowadzanych do rzeki Lubaczówki w wysokości 36.871,00 zł (kara została odroczona do dnia
31.12.2013 r.),

•

Nadleśnictwu Narol w Narolu za przekroczenie określonych w pozwoleniu wodnoprawnym
warunków dotyczących składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Narolu do potoku bez
nazwy w wysokości 45.576,00 zł (kara została odroczona do dnia 30.06.2014 r.),

•

Gminie Lubaczów za przekroczenie określonej w pozwoleniu wodnoprawnym ilości pobranej wody
podziemnej z ujęcia w miejscowości Szczutków w wysokości 2.592,00 zł.
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8. Spis rysunków
Rys. 2.1.

Podział administracyjny powiatu lubaczowskiego wg. gmin

Rys. 3.1.1.

Wielkość poboru wody podziemnej w powiecie lubaczowskim, w 2012 r.

Rys. 3.1.2.

Wielkość emisji ścieków odprowadzonych z oczyszczalni w powiecie lubaczowskim, 2012 r.

Rys. 3.1.3.

Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków w powiecie lubaczowskim, 2012 r.

Rys. 3.2.1.

Schemat oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Rys. 3.2.2.

Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych

Rys. 3.2.3.

Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych

Rys. 3.2.4.

Rzeka Brusienka – ppk. Brusienka-Niemstów, 2011

Rys. 3.2.5.

Rzeka Rata – ppk. Rata-Prusie, 2010

Rys. 3.2.6.

rzeka Sołotwa – ppk. Sołotwa - Basznia Górna, 2012

Rys. 3.2.7.

Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych na terenie woj. podkarpackiego z wyodrębnieniem pow. lubaczowskiego w 2012
r.

Rys. 3.2.8.

Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych przy uwzględnieniu wymagań ustalonych dla obszarów chronionych na terenie
woj. podkarpackiego z wyodrębnieniem pow. lubaczowskiego w 2012 r.

Rys. 3.2.9.

Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
na terenie woj. podkarpackiego z wyodrębnieniem pow. lubaczowskiego w 2012 r

Rys. 3.2.10.

Rozmieszczenie wyników oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie woj.
podkarpackiego z wyodrębnieniem pow. lubaczowskiego w 2012 r.

Rys. 3.3.1

Rozmieszczenie punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu wód podziemnych na tle jednolitych
części wód powierzchniowych oraz głównych zbiorników wód podziemnych na obszarze pow.
lubaczowskiego, 2012 r.

Rys. 4.1.1.

Wielkość rocznej emisji (bez CO2) w powiecie lubaczowskim w 2012 r. w rozbiciu na podstawowe
zanieczyszczenia

Rys. 4.2.1.

Podział stref w województwie podkarpackim w 2012 r.

Rys. 4.2.2.

Rozmieszczenie stacji i stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza w województwie
podkarpackim uwzględnionych w ocenie jakości powietrza za 2012 r.

Rys. 4.2.3.

Wielkość stężenia średniorocznego benzenu na stanowiskach pomiarowych w strefie podkarpackiej
w 2012 r.

Rys. 4.2.4.

Wielkość stężenia średniorocznego arsenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r.

Rys. 4.2.5.

Wielkość stężenia średniorocznego kadmu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r.

Rys. 4.2.6.

Wielkość stężenia średniorocznego niklu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r.

Rys. 4.2.7.

Wielkość stężenia średniorocznego ołowiu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r.

Rys. 4.2.8.

Wielkość stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w
strefie podkarpackiej w 2012 r.
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Rys. 4.2.9.

Wielkość stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2.5 na stanowiskach pomiarowych w
strefie podkarpackiej w 2012 r.

Rys. 4.2.10.

Wielkość stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu (BaP) w pyle zawieszonym PM10 na
stanowiskach pomiarowych w strefie podkarpackiej w 2012 r.

Rys. 4.2.11.

Liczba przekroczeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2012 r.

Rys. 5.1.

Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład
poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu lubaczowskiego w 2011 r.

Rys. 6.1.

Wielkość odpadów komunalnych zebranych w powiecie lubaczowskim według gmin w 2012 r.

Rys. 6. 2.

Wielkość odpadów komunalnych zebranych selektywnie i zmieszanych w powiecie lubaczowskim
według gmin w 2012 r.

Rys. 6.3.

Rozmieszczenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie powiatu
lubaczowskiego na koniec 2012 r.

Rys. 6.4.

Procentowy udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie lubaczowskim
w 2012 r.

Rys. 6.5.

Wielkość odpadów przemysłowych wytworzonych w województwie podkarpackim według powiatów
w 2012 r.

9. Spis tabel
Tab. 3.2.1.

Typy abiotyczne rzek reprezentowane przez jednolite części wód rzecznych na obszarze powiatu
lubaczowskiego, ocenione w 2012 r.

Tab. 3.2.2.

Zestawienie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód
w jednolitych częściach wód rzecznych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2012 r.

Tab. 3.3.1.

Charakterystyka JCWPd sieci monitoringu diagnostycznego wód podziemnych na terenie powiatu
lubaczowskiego w 2012 r.
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