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1. WSTĘP
Niniejsze opracowanie przedstawia stan czystości środowiska w 2011 r. w powiatach obszaru
przygranicznego. Obszar przygraniczny obejmuje powiaty położone we wschodniej części województwa
podkarpackiego: bieszczadzki, przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski i lubaczowski. Ta część
województwa graniczy z Ukrainą na długości 236 km.
Stan czystości środowiska zaprezentowany został na podstawie wyników badań uzyskiwanych
poprzez realizowanie Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoringu powietrza, wód
powierzchniowych oraz pól elektromagnetycznych.
W końcowej części opracowania przedstawiono zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem
odpadami. Informacje dotyczące fizjografii, klimatu, hydrografii, komunikacji, transportu, przemysłu,
rolnictwa, przyrody oraz gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami zostały zamieszczone we
wcześniejszym opracowaniu za rok 2009, pt.: „Stan środowiska województwa podkarpackiego na
obszarze przygranicznym z Ukrainą” – grudzień 2010. Zagadnienia przedstawione w niniejszym
opracowaniu opisane zostały w bardziej szczegółowej wersji w monografii „Raport o stanie środowiska w
województwie podkarpackim w 2011 roku”. Powyższe opracowania dostępne są na stronie internetowej
WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/.

Rys. 1.1. Podział administracyjny obszaru przygranicznego [3],[6],[7]
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2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
2.1. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), ochrona powietrza atmosferycznego
polega na zapewnieniu jak najlepszej jakości powietrza, przez utrzymanie poziomów substancji
w powietrzu poniżej dopuszczalnych (docelowych) dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,
zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych (docelowych), gdy nie są
one dotrzymane. 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, 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 zarządu województwa podstawę
do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefach,
w których zostały przekroczone standardy jakości powietrza, w tym opracowywania naprawczych
Programów Ochrony Powietrza.
Oceny jakości powietrza dokonuje się w oparciu o kryterium ochrony zdrowia oraz kryterium ochrony
roślin.
Ocena jakości powietrza obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu 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 tych zalicza się: dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6),
tlenek węgla (CO), ozon (O3), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5, arsen (As), kadm (Cd), nikiel
(Ni), ołów (Pb), benzo(a)piren (B(a)P) (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki (SO2), tlenki
azotu (NOx) i ozon (O3) (w kryterium ochrony roślin).
Zaliczenie strefy do określonej 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.

2.2. 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 rok 2011
w strefach województwa podkarpackiego. Dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza województwo
podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy: strefę miasto Rzeszów (miasto o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tys.) oraz strefę podkarpacką, którą stanowi pozostały obszar województwa.
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. Analizie
poddano wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń z 11 stacji i stanowisk pomiarowych
włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Lokalizację stacji i stanowisk pomiarowych
przedstawiono na rys. 2.2.1.
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Rys. 2.2.1. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych w województwie podkarpackim uwzględnionych w ocenie
jakości powietrza za 2011 r. [8]

Wyniki klasyfikacji strefy podkarpackiej w 2011 r., obejmującej swym zasięgiem obszar przygraniczny,
przedstawiają się następująco:
1. Zanieczyszczenia gazowe: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon ( w kryterium
ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały
niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości
kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło
to na zakwalifikowanie strefy podkarpackiej pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi
substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu
długoterminowego wyznaczonego dla ozonu na poziomie 120 µg/m3 dla ośmiogodzinnego okresu
uśredniania stężeń. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego upływa 1 stycznia 2020 r.
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.
2. Ze względu na pył zawieszony PM10 i PM2.5 oraz zawarty w pyle PM10 benzo(a)piren należący
do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, strefę podkarpacką zakwalifikowano
do klasy C. W 2011 roku niedotrzymane zostały standardy imisyjne określone dla pyłu PM10 i PM2.5
oraz poziom docelowy określony dla benzo(a)pirenu.
Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
• obowiązek opracowania dla strefy podkarpackiej naprawczego Programu Ochrony Powietrza
w zakresie pyłu PM10 i pyłu PM2.5, uwzględniającego zidentyfikowane rejony przekroczeń. Termin
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego PM2.5 upływa 1 stycznia 2015 r.,
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• wdrażanie opracowanych 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 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.
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. 2.2.2 - 2.2.4 przedstawiono wyniki klasyfikacji stref za rok 2011 (cel ochrona zdrowia).

Rys. 2.2.2. Klasyfikacja stref w zakresie: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, arsenu,
kadmu, niklu, ołowiu, ozonu za rok 2011 - cel ochrona zdrowia [8]
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Rys. 2.2.3. Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu za rok 2011- cel ochrona zdrowia [8]

Rys. 2.2.4. Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM2.5 za rok 2011- cel ochrona zdrowia [8]
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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.

2.3. WYNIKI JAKOŚCI POWIETRZA W OBSZARZE PRZYGRANICZNYM
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W 2011 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza na obszarze przygranicznym prowadzone były
na 2 stacjach w Przemyślu przy Placu Dominikańskim oraz przy ul. Mickiewicza, gdzie prowadzone były
pomiary metodą automatyczną, manualną oraz pasywną. Zakres oznaczanych zanieczyszczeń powietrza
przedstawia tab. 2.3.1.
Tab. 2.3.1. Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych w obszarze przygranicznym w 2011 r. [8]

Zanieczyszczenie

Rodzaj pomiarów

Liczba stanowisk pomiarowych

Dwutlenek siarki

automatyczne

1

Dwutlenek azotu

automatyczne

1

manualne

1

automatyczne

1

automatyczne

1

Arsen

manuale

1

Kadm

manualne

1

Nikiel

manualne

1

Pył PM10
Pył PM2.5

Ołów

manualne

1

Benzo(a)piren

manualne

1

Benzen

pasywne

1

Wyniki pomiarów uzyskane na stacjach i stanowiskach pomiarowych w obszarze przygranicznym
wykorzystane zostały do oceny rocznej jakości powietrza i klasyfikacji strefy podkarpackiej za rok 2011.

2.3.1. DWUTLENEK SIARKI
W 2011 r. na terenie przygranicznym badania poziomów dwutlenku siarki w powietrzu prowadzone
były na stacji pomiarowej w Przemyślu przy Placu Dominikańskim, metodą automatyczną
z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń.
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla jednogodzinnych i 24-godzinnych
czasów uśredniania stężeń:
1. Stężenie 1-godzinne - 350 µg/m3, dopuszczona częstość przekroczenia tej wartości 24 razy w roku.
2. Stężenie 24-godzinne - 125 µg/m3, dopuszczona częstość przekroczenia tej wartości 3 razy w roku.
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, w kryterium ochrony roślin, ocenia się
w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego na poziomie 20 µg/m3 dla rocznego czasu
uśredniania stężeń.
W Przemyślu, 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.
W 2011 r. nie odnotowano przekroczeń normy średniodobowej oraz normy ustalonej dla 1 godziny.
Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stężeń jednogodzinnych, wynosiło
(w okresie kwiecień-grudzień) 16,7 µg/m3 i stanowiło 13,4 % wartości dopuszczalnej. Najwyższe stężenie
jednogodzinne SO2 wynosiło 76,7 µg/m3 (21,9% normy – dane od kwietnia do grudnia).
Na rys. 2.3.1.1. - 2.3.1.2. przedstawiono poziomy stężeń dwutlenku siarki na stacji pomiarowej
w strefie przygranicznej w 2011 r.
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Rys. 2.3.1.1. Stężenia średniodobowe SO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane w Przemyślu przy Placu
Dominikańskim w 2011 r.[8]
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Rys. 2.3.1.2. Zmienność średnich miesięcznych stężeń SO2 na stacji Przemyśl-Plac Dominikański w 2011 r. [8]

Obserwuje się dość znaczne różnice pomiędzy stężeniami w miesiącach zimowych i letnich.
Stężenia w miesiącach zimowych były kilkakrotnie wyższe niż w miesiącach letnich co oznacza,
że większość emisji tego gazu pochodzi ze źródeł energetycznych.

2.3.2. DWUTLENEK AZOTU
W 2011 r. na terenie przygranicznym badania poziomów dwutlenku azotu w powietrzu prowadzone
były na stacji pomiarowej w Przemyślu przy Placu Dominikańskim, metodą automatyczną
z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń.
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu, ze względu na ochronę zdrowia, ocenia się
w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla jednogodzinnego i rocznego czasu
uśredniania stężeń:
1. Stężenie 1-godzinne - 200 µg/m3, dopuszczona częstość przekroczenia tej wartości 18 razy w roku.
2. Stężenie średnioroczne - 40 µg/m3.
W Przemyślu, z uwagi na duże braki danych w serii pomiarowej nie obliczono średniorocznego
stężenia NO2, przy ocenie rocznej wzięto natomiast pod uwagę przebieg stężeń jednogodzinnych w ciągu
roku. Najwyższe stężenie jednogodzinne stwierdzone na stacji Przemyśl - Plac Dominikański wyniosło
61,9 µg/m3 (30,9 % normy).
Na rys. 2.3.2.1. przedstawiono przebieg zmienności maksymalnych stężeń jednogodzinnych NO2
w poszczególnych dobach pomiarowych w 2011 r. na stacji Przemyśl-Plac Dominikański.
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Rys. 2.3.2.1. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane
w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w 2011 r. [8]

2.3.3. BENZEN
W 2011 r. badania benzenu prowadzone były w strefie przygranicznej na stacji pomiarowej
w Przemyślu przy Placu Dominikańskim, metodą pasywną w dwunastu dwutygodniowych seriach
pomiarowych, równomiernie rozłożonych w ciągu roku.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem ze względu na ochronę zdrowia ocenia się
w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego na poziomie 5 µg/m3 dla rocznego czasu
uśredniania stężeń.
W 2011 r. nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnej normy rocznej dla benzenu. Średnioroczne
stężenie benzenu wyniosło 2,4 µg/m3, co stanowi 48 % normy.
Stężenia benzenu różniły się znacznie w sezonie letnim i zimowym. Średnie stężenie w sezonie
chłodnym wyniosło 3,5 µg/m3, a w sezonie ciepłym 0,9 µg/m3. Wzrost stężeń benzenu w sezonie
chłodnym wskazuje na wpływ spalania paliw do celów energetycznych.
Stężenia benzenu w 2011 r. w rozbiciu na sezony przedstawione zostały na rys. 2.3.3.1.
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Rys. 2.3.3.1. Porównanie stężeń benzenu na stanowisku pomiarowym w Przemyślu przy Placu Dominikańskim
w 2011 r. w rozbiciu na sezony [8]

2.3.4. PYŁ ZAWIESZONY PM10
W 2011 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej 10 µm
prowadzone były w obszarze przygranicznym na dwóch stanowiskach pomiarowych, zlokalizowanych
w Przemyślu (Plac Dominikański, ul. Mickiewicza).
Ocenę zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 wykonano odnosząc uzyskane
stężenia do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla 24-godzinnego i rocznego czasu uśredniania
stężeń:
1. Stężenie 24-godzinne - 50 µg/m3, dopuszczona częstość przekroczenia tej wartości 35 razy w roku.
2. Stężenie średnioroczne - 40 µg/m3.
9

Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w obszarze przygranicznym w 2011 r. przekroczone zostały na
obu stanowiskach pomiarowych. W Przemyślu przy Placu Dominikańskim średnioroczne stężenie pyłu
PM10 wyniosło 41,4 µg/m3 (103,5 % normy), przy ul. Mickiewicza – 48,7 µg/m3 (121,75 % normy).
Zanotowane stężenia średnioroczne pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych, zlokalizowanych w strefie
przygranicznej przedstawiono na rys. 2.3.4.1.
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Rys. 2.3.4.1. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w obszarze przygranicznym w 2011 r. [8]
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Na obu stanowiskach pomiarowych nie dotrzymana została dopuszczalna częstość przekroczenia
stężenia średniodobowego ustalonego na poziomie 50 µg/m3 wynosząca nie więcej niż 35 razy w ciągu
roku. W Przemyślu na stacji przy Placu Dominikańskim stwierdzono 89 przekroczeń normy 24-godzinnej,
a na stanowisku pomiarowym przy ulicy Mickiewicza odnotowano 106 przypadków występowania
stężenia średniodobowego PM10 powyżej wartości 50 µg/m3.
Przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 notowane były w okresie grzewczym, szczególnie
w miesiącach lutym, marcu i listopadzie. Na rys. 2.3.4.2 pokazano liczbę przekroczeń dobowych PM10
w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w rozbiciu na miesiące.
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Rys. 2.3.4.2. Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w 2011 r. [8]

Główną przyczyną występowania przekroczeń w sezonie zimowym jest emisja z systemów
indywidualnego ogrzewania budynków i utrudnione warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.
Niekorzystne warunki meteorologiczne (prędkości wiatru poniżej 1,0 m/s, minimalna temperatura
powietrza poniżej –10°C oraz wystąpienie inwersji temperatury) powodowały kumulowanie się
zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.
Na stacji pomiarowej Przemyśl-Plac Dominikański prowadzone są pomiary parametrów
meteorologicznych, co pozwoliło na dokonanie analizy wpływu warunków meteorologicznych
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na wysokość zanotowanych stężeń pyłu PM10. W Przemyślu średnie miesięczne prędkości wiatrów
kształtowały się w przedziale 1,3-2,1 m/s. Najniższe średnie prędkości wiatru wystąpiły w sierpniu i w
listopadzie. Najwyższe średnie miesięczne prędkości wiatru zanotowano w lutym i kwietniu. Maksymalną
godzinną prędkość wiatru na poziomie 8,3 m/s zanotowano w kwietniu. Minimalne godzinne prędkości
wiatru zanotowane w Przemyślu kształtowały się na poziomie 0-0,6 m/s. W 2011 r. w Przemyślu
dominowały wiatry południowo-zachodnie.
Rys. 2.3.4.3. obrazuje zależność wysokości zanotowanych na stacji Przemyśl-Plac Dominikański
stężeń pyłu PM10 od prędkości wiatru.
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Rys. 2.3.4.3. Zmienność dobowych stężeń pyłu PM10 w zależności od prędkości wiatru na stacji przy Placu
Dominikańskim w Przemyślu w 2011 r. [8]

Na poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 istotny wpływ miała temperatura powietrza. Na
rys. 2.3.4.4. przedstawiono wpływ temperatury na wysokość zanotowanych stężeń pyłu PM10 na stacji
Przemyśl-Plac Dominikański w 2011 r.
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Rys. 2.3.4.4. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza na stacji przy
Placu Dominikańskim w Przemyślu w 2011 r.[8]
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Analizując wyniki stężenia pyłu PM10 w Przemyślu w kontekście czasu, w którym wystąpiło
narażenie ludzi na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że zjawisko
takie utrzymywało się przez około 25 % roku. W rozbiciu na miesiące najbardziej niekorzystne warunki
wystąpiły w listopadzie (ponad 60 % czasu) oraz w lutym i marcu (ponad 50 % czasu).
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Rys. 2.3.4.5. Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w Przemyślu w 2011 r. w kontekście wpływu na zdrowie
człowieka [8]

2.3.5. PYŁ ZAWIESZONY PM2.5
W 2011 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej
2.5 µm prowadzone były w strefie przygranicznej na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza,
przy użyciu metody automatycznej.
Przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące pyłu PM2.5, zawarte w dyrektywie 2008/50/WE, w tym
wartości kryterialne określone dla stężeń PM2.5, nie zostały jeszcze przeniesione do prawa krajowego.
Przy sporządzeniu oceny za rok 2011 posiłkowano się kryteriami zawartymi w dyrektywie.
Do 1 stycznia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE obowiązywał poziom docelowy dla pyłu
PM2.5, wynoszący 25 μg/m3 dla stężeń średnich rocznych (równy wartości obecnego poziomu
dopuszczalnego). Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje poziom dopuszczalny dla PM2.5, z terminem
osiągnięcia do 1 stycznia 2015 r. Ponadto dla pyłu PM2.5 określono margines tolerancji, którego wartość
stanowi 20 % poziomu dopuszczalnego (w dniu 11 czerwca 2008 r.) i który ulega stopniowemu
zmniejszaniu od dnia 1 stycznia następnego roku aż do osiągnięcia 0 % w dniu 1 stycznia 2015 r. W roku
2011 dopuszczalne stężenie średnioroczne pyłu PM2.5, powiększone o margines tolerancji ustalone
zostało na poziomie 28 µg/m3. W 2011 r. na stacji pomiarowej w Przemyślu średnioroczne stężenie pyłu
PM2.5 wyniosło 36,6 μg/m3 i stanowiło 146,4 % normy rocznej. Stężenie średnioroczne pyłu PM2.5
przekroczyło również stężenie dopuszczalne powiększone o margines tolerancji. W 2011 r. maksymalne
dobowe stężenie pyłu PM2.5 w Przemyślu zanotowano w marcu i wyniosło 147,08 µg/m3. W rocznej serii
pomiarowej odnotowano 165 przypadków występowania stężenia średniodobowego PM2.5 powyżej
wartości 25 µg/m3. Na stacji stwierdzono znacznie wyższy poziom stężeń w sezonie chłodnym niż
w sezonie ciepłym.
Na rys. 2.3.5.1. przedstawiono przebieg dobowych stężeń pyłu PM2.5 na stacji pomiarowej
w Przemyślu przy ul. Mickiewicza w roku 2011.
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Rys. 2.3.5.1. Stężenia średniodobowe pyłu PM2.5 w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza w 2011 r. [8]

12

2.3.6. METALE W PYLE ZAWIESZONYM PM10
Pomiary w zakresie zawartości metali w pyle zawieszonym PM10 tj. arsenu, kadmu, niklu oraz
ołowiu w strefie przygranicznej prowadzone były metodą manualną na stacji pomiarowej w Przemyślu
przy Placu Dominikańskim.
Ocenę zanieczyszczenia powietrza metalami wykonano odnosząc uzyskane stężenia średnioroczne
do poziomów docelowych ustalonych odpowiednio na poziomie: dla arsenu – 6 ng/m3, kadmu - 5 ng/m3,
niklu – 20 ng/m3. Wartości docelowe dla As, Cd i Ni ustalone zostały w celu unikania dalszego
długoterminowego szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko. Poziomy te powinny
zostać osiągnięte do 1 stycznia 2013 r. Poziom zanieczyszczenia powietrza ołowiem, ze względu
na ochronę zdrowia, oceniono w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego na poziomie
0,5 µg/m3 dla rocznego czasu uśredniania stężeń.
Badania wykonane w 2011 r. wykazały, że stężenia arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w pyle PM10
w Przemyślu nie przekroczyły ustalonych wartości granicznych i utrzymywały się na niskim poziomie.
Tab. 2.3.6.1. Stężenia metali w pyle PM10 w Przemyślu w 2011 r. [8]
Średnie stężenie roczne

% wartości docelowej lub
dopuszczalnej

Arsen

1,3

21,6

Kadm

1,4

28,0

Nikiel

1,2

6,0

Ołów

0,02

4,0

Rodzaj zanieczyszczenia

Na rys. 2.3.6.1. - 2.3.6.4. przedstawiono przebieg tygodniowych stężeń arsenu, kadmu, niklu, ołowiu
i dobowych stężeń pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Przemyślu.
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Rys. 2.3.6.1. Przebieg stężeń tygodniowych arsenu w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w 2011 r. [8]
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2.3.7. BENZO(Α)PIREN W PYLE ZAWIESZONYM PM10
W 2011 r. na obszarze strefy przygranicznej pomiary benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone były
metodą manualną na stacji pomiarowej w Przemyślu przy Placu Dominikańskim.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem w pyle PM10, ze względu na ochronę zdrowia,
ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego ustalonego na poziomie 1 ng/m3 dla rocznego czasu
uśredniania stężeń. Poziom docelowy powinien zostać osiągnięty do 1 stycznia 2013 r.
14

W Przemyślu stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wyniosło 7,5 ng/m3 (750 % poziomu
odniesienia).
Benzo(a)piren w powietrzu na obszarze miast pochodzi głównie ze spalania paliw stałych na cele
grzewcze oraz z emisji zanieczyszczeń ze środków transportu. Wysokość notowanych stężeń
benzo(a)pirenu pozostaje w korelacji z sezonami. Średnie stężenie B(a)P w pyle PM10 w sezonie
grzewczym w Przemyślu wyniosło 11,9 ng/m3, a w sezonie letnim stężenie B(a)P kształtowało się
na poziomie 0,4 ng/m3.
Na rys. 2.3.7.1 przedstawiono przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu w Przemyślu.
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Rys. 2.3.7.1. Przebieg stężeń tygodniowych B(a)P w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w 2011 r. [8]

3. WODY POWIERZCHNIOWE
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. Podstawowe zmiany, mające wpływ
na wykonanie oceny stanu wód, to:
1. Wprowadzenie 4 rodzajów monitoringu wód powierzchniowych: diagnostycznego, operacyjnego,
badawczego i monitoringu obszarów chronionych.
2. Określenie dla metod badawczych minimalnych kryteriów w zakresie wyników, w tym zasad
dotyczących niepewności pomiarów i granicy oznaczalności tych metod.
3. Uwzględnienie w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitej części
wód wyników uzyskanych we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w danej
części wód.
4. Określenie stałej klasy dla elementów hydromorfologicznych.
5. Modyfikacja wartości granicznych dla elementów biologicznych.
6. Wprowadzenie wartości granicznych dla elementów biologicznych i fizykochemicznych dla części
wód silnie zmienionych i sztucznych oraz dla zbiorników zaporowych.
7. Rozszerzenie zakresu klasyfikowanych wskaźników fizykochemicznych o wskaźniki: twardość
ogólna, zasadowość i fosforany.
8. Wprowadzenie metodyki oceny stanu wód w obszarach chronionych.
9. Określenie wymaganej minimalnej liczby wyników do wykonania klasyfikacji stanu/potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód.
10. Przyjęcie do klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych wartości średniej rocznej z odnotowanych
stężeń.
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11. Wprowadzenie środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń
dla oceny stanu chemicznego, określonych poprzez stężenie średnioroczne i dopuszczalne stężenie
maksymalne wyrażone jako 90.percentyl.
12. Określenie zasad uwzględniania w obliczeniach klasyfikacyjnych wartości wskaźników poniżej
granicy oznaczalności stosowanych metod badawczych.
Zmiany te uwzględnione zostały w ocenie stanu jednolitych części wód powierzchniowych za 2011r.,
prezentowanej w niniejszym opracowaniu.
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. Do obszarów chronionych zalicza się:
4.1. Jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia.
4.2. Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym
oraz obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie
o ochronie przyrody (2004), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie.
4.3. Jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.
4.4. Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych oraz obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych.
Rejestr wykazów obszarów chronionych sporządzany jest na potrzeby planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.
Stan wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego (lub
potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanu chemicznego. Przy ocenie
stanu wód w obszarach chronionych dodatkowo dokonuje się oceny spełniania wymagań ustalonych dla
tych obszarów w odrębnych aktach prawnych. Schemat oceny stanu jednolitych części wód
powierzchniowych w obszarach chronionych przedstawia rys. 3.1.1.
ELEMENTY BIOLOGICZNE

ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE
I SPECYFICZNE ZANIECZYSZCZENIA
SYNTETYCZNE I NIESYNTETYCZNE

STAN
EKOLOGICZNY

(wspierające)

WYMAGANIA
DLA OBSZARÓW
CHRONIONYCH

STAN
EKOLOGICZNY
W OBSZARACH
CHRONIONYCH

ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE

(wspierające)

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE
I INNE

STAN WÓD
STAN
CHEMICZNY

Rys. 3.1.1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych [7]
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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.
W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował na obszarze przygranicznym monitoring wód
powierzchniowych w 10 jednolitych częściach wód (jcw). Program realizowanego monitoringu w jcw.
przedstawiono w tab.3.1.1.
Tab. 3.1.1. Program badań realizowany na obszarze przygranicznym w 2011 r.
Lp.

Nazwa i kod jcw. powierzchniowych

Nazwa i kod punktu pomiarowoKm rzeki
kontrolnego
DORZECZE WISŁY

Program badań

Zlewnia: 223. SAN OD OSŁAWY DO WIARU
1.

San od Olszanki do Wiaru
PLRW200015223999

San-Ostrów
PL01S1601_1916

169,5

Monitoring operacyjny w obszarach chronionych wód
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę
do spożycia.

Zlewnia: 224. WIAR
2.

Wiar od Sopotnika do granicy państwa
PLRW20009224571

Wiar - Sierakośce
PL01S1601_1918

22,5

3.

Wiar od granicy państwa do ujścia
PLRW2000922499

Wiar - Stanisławczyk
PL01S1601_1919

11,5

Monitoring diagnostyczny,
Monitoring operacyjny (w tym monitoring w
obszarach ochrony gatunków ryb oraz w obszarach
wrażliwych na eutrofizację).
Monitoring diagnostyczny,
Monitoring operacyjny (w tym w obszarach
wrażliwych na eutrofizację)

Zlewnia: 225. SAN OD WIARU DO WISŁOKA
Monitoring operacyjny (badania w zakresie WWA)
Monitoring badawczy (graniczny)
Monitoring diagnostyczny,
Monitoring operacyjny (w tym w obszarach
wrażliwych na eutrofizację),
Monitoring badawczy (graniczny)
Monitoring operacyjny (w tym w obszarach
wrażliwych na eutrofizację)
Monitoring diagnostyczny,
Monitoring operacyjny (w tym w obszarach
wrażliwych na eutrofizację)

4.

Wisznia PLRW200019225299

Wisznia - Gaje
PL01S1601_1944

8,2

5.

Szkło od granicy państwa
do ujścia
PLRW200019225499

Szkło-Budzyń
PL01S1601_1946

32,5

6.

Wyrwa PLRW200017225589

Wyrwa-Kąty
PL01S1601_1924

4,0

Lubaczówka-Budomierz
PL01S1601_2300

62,0

Lubaczówka - Manasterz
PL01S1601_1949

3,0

Monitoring operacyjny (w tym w obszarach
wrażliwych na eutrofizację)

San-Radymno
PL01S1601_2238

134,4

Monitoring operacyjny w obszarach chronionych wód
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę
do spożycia.

7.
8.
9.

Lubaczówka od granicy państwa z
Sołotwą od Glinianki do Łukawca
PLRW200019225659
Lubaczówka od Łukawca
do ujścia
PLRW200019225699
San od Huczek do Wisłoka bez Wisłoka
PLRW2000192259

DORZECZE DNIESTRU
Zlewnia: 76. STRWIĄŻ
10.

Strwiąż do granicy państwa
PLRW9000127691

Strwiąż - Krościenko
PL03S1601_0001

83,5

Monitoring diagnostyczny,
Monitoring operacyjny (w tym monitoring w
obszarach ochrony gatunków ryb oraz w obszarach
wrażliwych na eutrofizację).

Rys. 3.1.2. Rzeka San przepływająca przez miasto Przemyśl [3]
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Badania wykonane w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych posłużyły do wypełnienia zobowiązań
wynikających z polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.
Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych objętych monitoringiem
operacyjnym sporządzana jest na podstawie mniejszej liczby wskaźników niż w przypadku monitoringu
diagnostycznego. Przede wszystkim ukierunkowana jest na presję, oddziałującą na daną część wód.
Obszar przygraniczny województwa podkarpackiego charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami
środowiskowymi, stąd monitorowane w 2011 r. części wód reprezentowały 5 typów abiotycznych rzek
polskich, charakterystycznych dla krajobrazu wyżynnego i nizinnego, tj.:
9
- mała rzeka wyżynna węglanowa (2 jcw),
12 - potok fliszowy (1 jcw),
15 - średnia rzeka wyżynna - wschodnia (1 jcw),
17 - potok nizinny piaszczysty (1 jcw),
19 - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (5 jcw).
W celu zapewnienia wiarygodnej oceny stanu elementów jakości oraz porównywalności wyników
analiz, uzyskane dane monitoringowe poddane zostały weryfikacji w zakresie:
1. Spełniania dla stosowanych metod badawczych kryteriów w zakresie wyników, określonych dla
monitoringowych pomiarów i badań w rozporządzeniu w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2011).
2. Wyników uzyskanych w warunkach odbiegających od normalnych.
3. Analizy danych monitoringowych z wielolecia i określenia zjawisk naturalnych,
charakterystycznych dla poszczególnych części wód.
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.
Szczegółowe wyniki klasyfikacji i ocen stanu wód w poszczególnych punktach pomiarowokontrolnych oraz w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w 2011r.
są udostępnione na stronie WIOŚ w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl.

3.1.1. KLASYFIKACJA STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH
CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny w przypadku wód
silnie zmienionych i sztucznych) wyznaczają elementy biologiczne, charakteryzujące występowanie
w wodach różnych zespołów organizmów, wspomagane przez elementy hydromorfologiczne i elementy
fizykochemiczne.
Stan ekologiczny 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:
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 oraz stanu i potencjału ekologicznego
jednolitych części wód badanych w monitoringu diagnostycznym i operacyjnym w 2011 r. przedstawione
zostały w układzie zlewniowym w tab. 3.1.1.1.
Elementy biologiczne
W 5 punktach pomiarowo-kontrolnych, w których zrealizowany został program monitoringu
diagnostycznego, badaniami objęte zostały dwa elementy biologiczne: fitobentos i makrofity.
W programie monitoringu operacyjnego, wykonywanym w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych, badanym
elementem biologicznym był fitobentos.
18

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.
Makrobezkręgowce bentosowe są to bezkręgowce zasiedlające głównie dno rzek i zbiorników
wodnych, ale również poruszające się w toni wodnej. Ten element biologiczny został już uwzględniony w
niniejszej klasyfikacji wód na obszarze granicznym. Nie został jednak uwzględniony w ocenie
przedstawionej w „Raporcie o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku” ze względu
na brak ustalonych warunków referencyjnych, które ustalone zostały już po wydaniu w/w „Raportu…”.
Sklasyfikowane makrobezkręgowce bentosowe nie wpłynęły na ocenę wód w obszarze granicznym.
Badania terenowe jednolitych części wód rzecznych objętych monitoringiem diagnostycznym
w 2011 r. wykazały, że w niektórych przypadkach siedliska makrofitów w rzekach dotkniętych powodzią
w 2010 r., w wyniku częstych wezbrań w roku następnym nie zdołały się w pełni odbudować, dlatego też
makrofity nie są miarodajnym elementem do klasyfikacji stanu ekologicznego. W takich przypadkach ten
element biologiczny wykluczony został z klasyfikacji.
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 na terenie przygranicznym klasyfikacja elementów
biologicznych wykazała stan bardzo dobry (I klasa) w 1 części wód, stan dobry (II klasa) w 1 części
wód, stan/potencjał umiarkowany (III klasa) w 5 częściach wód. Stanu/potencjału słabego elementów
biologicznych (IV klasa) oraz złego (V klasa) w obszarze przygranicznym nie zanotowano.
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
II klasę - dobry potencjał ekologiczny. Elementom hydromorfologicznym w naturalnych jednolitych
częściach wód nadana została I klasa - stan bardzo dobry. W obszarze przygranicznym elementy
hydromorfologiczne o dobrym potencjale ekologicznym (II klasa) występowały w 2 badanych jcw,
natomiast pozostałe badane jcw posiadają I klasę.
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Klasa elementów fizykochemicznych
(grupa 3.1 - 3.5)

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

Tab. 3.1.1.1. Klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód objętych monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym w 2011 r. [3],[7]

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

I

I

I

I

II

DOBRY

II

III

II

I

I

I

I

I

I

II

UMIARKOWANY

III

III

I

I

II

PSD

II

II

PSD

II

UMIARKOWANY

III

II

I

II

I

I

II

II

II

UMIARKOWANY

I

I

II

I

II

II

UMIARKOWANY

Stan fizyczny

Warunki tlenowe

Zasolenie

Zakwaszenie

Substancje biogenne

3.2

3.3

3.4

3.5

3. ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE

3.1

Klasa elementów
biologicznych

1.5
.

1.3

Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)
Makrofity (makrofitowy
indeks rzeczny MIR)
Makrobezkręgowce
bentosowe
1.2

Nazwa i kod
punktu
pomiarowokontrolnego

Typ abiotyczny

Lp.

Nazwa i kod
klasyfikowanej jednolitej
części wód (jcw)

Silnie zmieniona jcw Tak/Nie

1. ELEMENTY
BIOLOGICZNE

Klasa elementów
hydromorfologicznych

2. ELEMENTY
HYDROMORF

Klasyfikacja grup wskaźników i elementów jakości wód

I

I

I

I

MONITORING DIAGNOSTYCZNY i OPERACYJNY
OBSZAR DORZECZA WISŁY
Zlewnia: 224.WIAR
Wiar od Sopotnika do granicy
Wiar – Sierakośce
1
państwa
PL01S1601_1918
PLRW20009224571
Wiar od granicy państwa do
Wiar – Stanisławczyk
2
ujścia
PL01S1601_1919
PLRW2000922499
Zlewnia: 225. SAN OD WIARU DO WISŁOKA
Szkło od granicy państwa do
Szkło – Budzyń
3
ujścia
PL01S1601_1946
PLRW200019225499
Lubaczówka od granicy
Lubaczówka –
państwa z Sołotwą od Glinianki
Budomierz
4
do Łukawca
PL01S1601_2300
PLRW200019225659

9

N

I

9

T

III

III

19

N

III

III

19

T

II

III

OBSZAR DORZECZA DNIESTRU
Zlewnia: 76.STRWIĄŻ
Strwiąż do granicy państwa
5
PLRW9000127691
MONITORING OPERACYJNY

Strwiąż – Krościenko
PL03S1601_0001

12

N

II

III

III

III

I

I

OBSZAR DORZECZA WISŁY
Zlewnia: 225. SAN OD WIARU DO WISŁOKA
Wyrwa - Kąty
6
Wyrwa PLRW200017225589
PL01S1601_1924
Lubaczówka Lubaczówka od Łukawca do
Manasterz
7
ujścia PLRW200019225699
PL01S1601_1949
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N

II

II

I

I

II

I

II

I

II

DOBRY

19

N

III

III

I

I

II

I

I

II

II

UMIARKOWANY
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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

II

stan dobry / potencjał dobry

II

PSD

poniżej stanu / potencjału
dobrego

PPD

I

Numeracja wskaźników jakości, grup wskaźników oraz elementów jakości wg rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych (2011).

21

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 we wszystkich 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.
Analiza wyników badań wód rzecznych z wielolecia w odniesieniu do informacji o zlewniach
jednolitych części wód pozwoliła na określenie charakterystycznych, naturalnych zjawisk występujących
w danej zlewni. Należą do nich m.in. podwyższona zasadowość wody w niektórych rzekach obszaru
przygranicznego. Ustalenie naturalnych przyczyn podwyższonych wartości stężeń wybranych
wskaźników fizykochemicznych pozwoliło na wykluczenie ich ze zbioru danych do klasyfikacji w tym celu,
aby uzyskane dane monitoringowe odzwierciedlały zmiany w częściach wód na skutek oddziaływania
antropogenicznego.
W monitoringu diagnostycznym, w grupie wskaźników fizykochemicznych, przekroczenia wartości
dopuszczalnych dla II klasy wystąpiły w 1 jednolitej części wód: „Szkło od granicy państwa do ujścia” dla
siarczanów. W pozostałych częściach wód badane wskaźniki fizykochemiczne odpowiadały I lub II klasie
jakości wód.
W monitoringu operacyjnym nie zanotowano przekroczeń wartości normowanych badanych
wskaźników fizykochemicznych. Badane wskaźniki fizykochemiczne odpowiadały II klasie jakości wód.
Stan i potencjał ekologiczny
Na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych, hydromorfologicznych i elementów
fizykochemicznych wykonana została klasyfikacji stanu ekologicznego na obszarze przygranicznym
w 5 naturalnych jednolitych częściach wód i potencjału ekologicznego w 2 silnie zmienionych jednolitych
częściach wód powierzchniowych.
W monitoringu diagnostycznym dobry stan ekologiczny charakteryzował 1 jednolitą części wód,
a umiarkowany stan i potencjał ekologiczny stwierdzono w 4 jednolitych częściach wód. Nie odnotowano
części wód w słabym i złym stanie lub potencjale ekologicznym.
W monitoringu operacyjnym, którym objęte zostały dwie jednolite części wód, stan dobry został
określony w 1 jednolitej części wód oraz stan umiarkowany w 1 jednolitej części wód.
O wyniku klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego decydowała klasyfikacja elementów
biologicznych.
Ostateczna klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód
powierzchniowych badanych w 2011 r., 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 POWIERZCHNIOWYCH 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
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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.
Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
Badaniami objęte są jednolite części wód dostarczające na dobę 100 m3 wody przeznaczonej do
spożycia. Na terenie przygranicznym znajdują się dwa, spełniające powyższe kryteria, ujęcia wody na
rzece San: ujęcie wody dla miasta Przemyśla oraz ujęcie wody dla miasta Jarosławia. Próbki wody
pobrane zostały w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych, położonych powyżej ujęć.
Ocenę spełniania wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
pozyskiwania wody pitnej sporządza się wg metodyki określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (2002). Rozporządzenie ustala trzy kategorie jakości wód w zależności od
stopnia ich zanieczyszczenia i związanych z nim procesów uzdatniania, jakim zanieczyszczone wody
muszą być poddane w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia:
Kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz
dezynfekcji.
Kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności
utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji.
Kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz
dezynfekcji.
Przyjmuje się, że jednolita część wód spełnia wymagania określone dla omawianego obszaru
chronionego, jeśli stężenia zanieczyszczeń fizykochemicznych nie przekraczają wartości dopuszczalnych
dla kategorii A1 lub A2, a poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych nie przekracza wartości
dopuszczalnych dla kategorii A2.
Wyniki oceny jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do pozyskiwania wody pitnej
przedstawione zostały na rys. 3.1.2.1.
W tab. 3.1.2.1. dokonano oceny spełniania wymagań dodatkowych dla jednolitych części wód
będących obszarami chronionymi.
Tab. 3.1.2.1. Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami
wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia [3],[7]
Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
Nazwa i kod
jednolitej części wód
(jcw)

Nazwa i kod punktu
pomiarowokontrolnego

1

San od Olszanki do Wiaru
PLRW200015223999

San-Ostrów
PL01S1601_1916

poza A3

A2 (zapach, indeks
fenolowy)

poza A3 (liczba bakterii
gr. coli, liczba bakterii
gr. coli typu kałowego)

NIE

2

San od Huczek do Wisłoka
bez Wisłoka
PLRW2000192259

San-Radymno
PL01S1601_2238

poza A3

A2 (zapach, BZT5,
zawiesina,% nasycenia
tlenem, azot Kjeldahla,
indeks fenolowy)

poza A3 (liczba bakterii
gr. coli typu kałowego)

NIE

Lp.

Kategoria
jakości wody

Kategoria
Kategoria bakteriologiczna
fizykochemiczna
(wskaźniki decydujące)
(wskaźniki decydujące)

Ocena spełniania
wymagań dla
obszaru
chronionego
(TAK/NIE)

Objaśnienia do skrótów użytych w tabeli:
BZT5 - pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu
liczba bakterii gr. coli
- liczba bakterii grupy coli

W

Na jakość monitorowanych wód miały wpływ przede wszystkim zanieczyszczenia bakteriologiczne.
badanych punktach pomiarowo-kontrolnych wody sklasyfikowano dobrej pod względem
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fizykochemicznym i odpowiadały kategorii A2, jednak niekorzystne wartości wskaźników
bakteriologicznych zadecydowały o zaliczeniu badanych wód do kategorii A3.
Badania wykazały, że w badanych punktach San – Ostrów i San – Radymno jednolite części wód nie
spełniały wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych, będących częściami wód
przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Rys. 3.1.2.1. Mapa rozkładu jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia badanych w 2011 r. [4],[5],[6],[7]

Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz
obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym nie
zostały w Polsce wyznaczone. Ocena spełniania wymagań dla obszarów przeznaczonych do ochrony
siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich
ochronie, ujętych w rejestrze obszarów chronionych sporządzonym w KZGW, obejmuje:
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1.

Klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód należących do obszarów sieci
NATURA 2000 lub z nimi powiązanych.
2. Ocenę spełniania warunków dla bytowania ryb w tych częściach wód, w których przedmiotem
ochrony są gatunki ryb.
Metodyka oceny spełniania warunków dla bytowania ryb zawarta jest w rozporządzeniu w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych (2002). Uzupełnieniem tej metodyki są zapisy w wytycznych GIOŚ (wersja 1). Ocenie
poddane zostały następujące wskaźniki fizykochemiczne, istotne dla wód będących naturalnym
środowiskiem życia ryb: temperatura wody, zawiesina ogólna, odczyn, tlen rozpuszczony, BZT5, azot
amonowy, niejonowy amoniak, fosfor ogólny, indeks fenolowy, cynk ogólny, miedź rozpuszczona oraz
całkowity chlor pozostały.
Wyniki oceny spełniania wymagań dla jednolitych części wód w obszarach ochrony gatunków
i siedlisk przedstawia tab. 3.1.2.2.

Lp.

Nazwa i kod
ocenianej jednolitej
części wód (jcw)

Nazwa i kod punktu
pomiarowokontrolnego

Silnie zmieniona jcw
(Tak/Nie)

Tab. 3.1.2.2. Ocena spełniania wymagań dla jednolitych części wód w obszarach ochrony siedlisk lub gatunków dla
których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym w obszarach ochrony gatunków ryb (wody
przeznaczone do bytowania ryb) [3], [7]

1

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
PLRW20009224571

Wiar - Sierakośce
PL01S1601_1918

N

2

Strwiąż do granicy
państwa
PLRW9000127691

Strwiąż - Krościenko
PL03S1601_0001

N

Obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie, obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do
bytowania ryb)
Ocena
spełniania
Ocena
wymagań dla
Wskaźniki
spełniania
Nazwa i kod
Stan /
bytowania ryb decydujące o
wymagań
obszaru
potencjał
TAK
dla obszaru
niespełnieniu
chronionego
ekologiczny
[łososiowate /
chronionego
wymagań
karpiowate]
(TAK/NIE)
NIE
PLH180012 Ostoja
TAK
Przemyska,
DOBRY
TAK
[łososiowate]
PLB180001 Pogórze
Przemyskie
PLH180013 Góry
Słonne

UMIARKOWA
NY

TAK
[karpiowate]

-

NIE

W 2011 r. ocenie poddano 2 jednolite części wód „Wiar od Sopotnika do granicy państwa” oraz ,
„Strwiąż do granicy państwa”, w których prowadzony był monitoring pod kątem wymagań, jakie powinny
spełniać wody powierzchniowe będące środowiskiem życia ryb.
Analiza wyników klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód badanych na
obszarze sieci NATURA 2000 oraz wyników oceny spełniania wymagań dla wód do bytowania ryb
wykazała, że w jednej jcw nastąpiło spełnienie wymagań określonych dla omawianych obszarów
chronionych, w drugiej badanej jcw zanotowano niespełnienie wymagań dla obszarów chronionych
(Tab.3.1.2.2.).
Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych i rolniczych
Ustawa Prawo wodne (2001) definiuje eutrofizację jako wzbogacanie wody biogenami,
w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych
form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w
środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. 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
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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 9 jednolitych części wód rzecznych. W 6 częściach wód stwierdzono
występowanie zjawiska eutrofizacji. Najczęściej o wyniku oceny decydował fitobentos (Tab.3.1.2.3.).
Stan i potencjał ekologiczny w obszarach chronionych
Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
w układzie zlewniowym, przy uwzględnieniu oceny spełniania wymagań określonych dla obszarów
chronionych, przedstawia tab. 3.1.2.3. oraz rys. 3.1.2.2.

Rys. 3.1.2.2. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych przy uwzględnieniu wymagań ustalonych dla obszarów chronionych w 2011 r. [4],[5],[6],[7]

26

Stan/potencjał ekologiczny poniżej dobrego (umiarkowany lub słaby) występował w 5 badanych
jednolitych części wód. W 2 częściach wód stwierdzono stan/potencjał ekologiczny na poziomie dobrym.

Lp.

Nazwa i kod
klasyfikowanej jednolitej
części wód (jcw)

Nazwa i kod
punktu
pomiarowokontrolnego

Silnie zmieniona
jcw (T/N)

Tab. 3.1.2.3. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach
wód powierzchniowych przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarach chronionych [3], [7]
Ocena
spełniania
wymagań dla
obszarów
chronionych

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
w obszarach
chronionych

STAN
CHEMICZNY

STAN
jcw

DORZECZE WISŁY
Zlewnia: 223. SAN OD OSŁAWY DO WIARU
1

San od Olszanki do Wiaru
PLRW200015223999

San-Ostrów
PL01S1601_1916 bv

Zlewnia: 224. WIAR
Wiar od Sopotnika do
Wiar - Sierakośce
2
granicy państwa
PL01S1601_1918
PLRW20009224571
Wiar od granicy państwa do
Wiar - Stanisławczyk
3
ujścia
PL01S1601_1919
PLRW2000922499
Zlewnia: 225. SAN OD WIARU DO WISŁOKA
Wisznia
Wisznia - Gaje
4
PLRW200019225299
PL01S1601_1944
Szkło od granicy państwa
Szkło-Budzyń
5
do ujścia
PL01S1601_1946
PLRW200019225499
Wyrwa
Wyrwa-Kąty
6
PLRW200017225589
PL01S1601_1924
Lubaczówka od granicy
Lubaczówkapaństwa z Sołotwą od
Budomierz
7
Glinianki do Łukawca
PL01S1601_2300
PLRW200019225659
Lubaczówka Lubaczówka od Łukawca
8
Manasterz
do ujścia
PL01S1601_1949
PLRW200019225699
San od Huczek do Wisłoka
San-Radymno
9
bez Wisłoka
PL01S1601_2238
PLRW2000192259

T

N

ZŁY

N

DOBRY

T

DOBRY

DOBRY

DOBRY

T

UMIARKOWANY

N

UMIARKOWANY

DOBRY

ZŁY

T

DOBRY

N

UMIARKOWANY

N

UMIARKOWANY

N

DOBRY

T

DOBRY

T

UMIARKOWANY

T

UMIARKOWANY

N

UMIARKOWANY

N

UMIARKOWANY

N

DOBRY

ZŁY

DOBRY

ZŁY

ZŁY

N

ZŁY

DORZECZE DNIESTRU
Zlewnia: 76. STRWIĄŻ
Strwiąż do granicy państwa
10
PLRW9000127691

Strwiąż - Krościenko
PL03S1601_0001

N

UMIARKOWANY

N

UMIARKOWANY

PSD_max

ZŁY

Objaśnienia do Tab. 3.1.2.3.
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
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3.1.3. KLASYFIKACJA STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
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
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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
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 2011 r. substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające, stanowiące podstawę
klasyfikacji stanu chemicznego, monitorowane były na obszarze przygranicznym w 6 jednolitych
częściach wód powierzchniowych.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części
wód powierzchniowych i podziemnych (2011) zakres badawczy monitoringu diagnostycznego dla
klasyfikacji stanu chemicznego obejmuje ogółem 46 substancji. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie w 2011
r. wykonało badania 40 substancji, z częstotliwością 12 razy w roku. Nie badano następujących
wskaźników chemicznych: C10-13-chloroalkany, ftalan di(2-etyloheksyl), nonylofenol, oktylofenol, związki
tributylocyny oraz bromowany difenyloeter. W przypadku 2 substancji (kadm, endosulfan) w 2011 r.
nie zostały osiągnięte wymagane poziomy oznaczalności w stosunku do środowiskowej normy jakości
wyrażonej stężeniem średniorocznym i wskaźniki te zostały wykluczone z klasyfikacji stanu chemicznego.
W odniesieniu do norm jakości dla kadmu i endosulfanu, ustalonych w rozporządzeniu w sprawie form i
sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych z 2008 r. i
obowiązujących w okresie planowania badań monitoringowych na lata 2011-2012, kryteria jakościowe dla
tych wskaźników były spełnione.
O stanie chemicznym poniżej dobrego w jcw „Strwiąż do granicy państwa” zadecydowały stężenia
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: benzo(g,h,i)-perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.
W pozostałych 5 badanych jednolitych częściach wód stwierdzono dobry stan chemiczny.
W punktach pomiarowo-kontrolnych położonych w jednolitych częściach wód, w których jest
zlokalizowane źródło zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości zrzutu substancji priorytetowych, lub dla
których wyniki monitoringu diagnostycznego w poprzednim cyklu wodnym wskazały, że jedna z tych
substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia, badania w zakresie tych substancji
w cyklu 2010-2012 wykonywane są corocznie. W 2011 r. kontynuowano w ramach monitoringu
operacyjnego badania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w dwóch jcw.: „Wisznia” i
„Strwiąż do granicy państwa”.
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Rys. 3.1.3.1. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych na
obszarze przygranicznym w 2011 r. [4],[5],[6],[7]

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
najmniej dobry (lub potencjał ekologiczny jest dobry i powyżej dobrego) i stan chemiczny jest dobry. Jeśli
jeden lub obydwa warunki nie są spełnione, wówczas stan wód określa się jako zły.
Ocenę stanu jednolitych części wód 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.
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Na podstawie badań wykonanych w 2011 r. dokonano oceny stanu 8 jednolitych części wód
powierzchniowych, w tym 5 części wód zostało ocenionych na podstawie kompletu elementów
składowych oceny, tj. wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan
dobry charakteryzował 1 jednolitą część wód, „Wiar od Sopotnika do granicy państwa”, natomiast stan zły
stwierdzono w 7 badanych częściach wód.
Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych badanych w 2011 r. zawiera
tab. 3.1.2.3 i przedstawiono je graficznie na rys. 3.1.4.1.

Rys. 3.1.4.1. Mapa rozkładu wyników oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze
przygranicznym w 2011 r. [4],[5],[6],[7]
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3.2. JAKOŚĆ WÓD GRANICZNYCH
Monitoring rzek w ramach współpracy polsko-ukraińskiej na wodach granicznych obejmuje dwa
dopływy Sanu - Wisznię i Szkło. Rzeki te mają źródła na terytorium Ukrainy i uchodzą do Sanu
w km 137,8 i 131,2, w zlewni Sanu od Wiaru do Wisłoka.

Rys. 3.2.1. Granica Państwa Polski z Ukrainą na rzece Wisznia [3]

Badania wód granicznych wykonywane są przez WIOŚ w Rzeszowie w dwóch punktach pomiarowokontrolnych: Wisznia - Gaje, Szkło - Budzyń. Punkty te są również elementami sieci monitoringu
diagnostycznego wód powierzchniowych, realizowanego w ramach Państwowego monitoringu
środowiska.
Zgodnie z dwustronnymi ustaleniami, program pomiarowy obejmuje 10 wskaźników
fizykochemicznych: BZT5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany, zawiesina ogólna, azot amonowy, azot
azotynowy, azot azotanowy, azot ogólny i fosforany. Ocena jakości wód granicznych dokonywana jest
poprzez porównanie wartości średniorocznych badanych wskaźników z ustalonymi progowymi
wartościami rekomendowanymi w projekcie pilotowym wdrożenia dla rzeki Bug, który był realizowany ze
środków pomocowego programu TACIS CBS. Wyniki badań rzek granicznych, wykonanych w 2011 r.
zestawione zostały w tab. 3.2.1.
Tab. 3.2.1. Zestawienie średnich wartości wskaźników jakości wód badanych w rzekach
granicznych w 2011 r. [3],[7]
Lp.

Wskaźnik
jakości wód

Jednostka

Poziom
rekomendowany

Wisznia - Gaje
km 8,2

Szkło - Budzyń
km 32,5
3,3

1. BZT5

mgO2/l

3

2,5

2. Tlen rozpuszczony

mgO2/l

≥6,0

9,5

9,7

3. Chlorki

mgCl/l

200

22,8

21,4

mgSO4/l

150

51,1

369

mg/l

25

12,7

13,6

4. Siarczany
5. Zawiesina ogólna
6. Azot amonowy

mgN-NH4/l

1

0,18

0,32

7. Azot azotynowy

mgN-NO2/l

0,02

0,019

0,029

8. Azot azotanowy

mgN-NO3/l

5

0,77

0,67

mgN/l

5

1,73

2,01

mgPO4/l

0,2

0,08

<0,05

9. Azot ogólny
10. Fosforany

Badania wykazały, że w wodach Wiszni w strefie przygranicznej wszystkie oznaczane wskaźniki
kształtowały się poniżej poziomu rekomendowanego. Rzeka Szkło wprowadzała na terytorium Polski
wody o wysokim stężeniu siarczanów. Wskaźnikami obniżającymi jakość wody były także: BZT5 i azot
azotynowy. Pozostałe wskaźniki nie przekraczały ustalonego poziomu rekomendowanego.
Poziom siarczanów w wodach rzeki Szkło w strefie przygranicznej monitorowany jest w ramach
dwustronnej współpracy polsko-ukraińskiej od 2000 r. Wysokie stężenia siarczanów są wynikiem
przedostawania się do rzeki wód ze Zbiornika Jaworowskiego. Zbiornik, pełniący funkcję zbiornika
31

rekreacyjnego, powstał w wyniku rekultywacji wyrobiska pokopalnianego siarki w Jaworowie na Ukrainie.
Prawdopodobne jest, że siarczany przedostają się z wód podziemnych degradowanych przez wielolecia
w wyniku działalności kopalni siarki w Jaworowie. Mogą też być wymywane z podłoża zbiornika,
ponieważ czasza zbiornika przed wypełnieniem wodą nie została odizolowana od podłoża.
Stężenie siarczanów w wodach rzeki Szkło przekracza wartość dopuszczalną ustaloną dla dobrego
stanu wód i określoną w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości (2011).
Zmiany średnich rocznych stężeń siarczanów w rzece Szkło w punkcie granicznym Szkło-Budzyń w
latach 2000-2011 przedstawia rys. 3.2.2. W latach 2000-2003 obserwowany był spadek poziomu
siarczanów w rzece. W kolejnych trzech latach, do roku 2007, gdy prowadzona była rekultywacja terenu
pokopalnianego i budowa Zbiornika Jaworowskiego, stężenia siarczanów w zasadzie nie przekraczały
wartości 200 mgSO4/l, choć w dalszym ciągu były wyższe od poziomu rekomendowanego. W 2007 r., po
rozpoczęciu eksploatacji zbiornika, zanieczyszczenie rzeki Szkło siarczanami znacznie wzrosło i nadal
utrzymuje się na podobnym poziomie.
800
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Rys. 3.2.2. Stężenia średnioroczne siarczanów w rzece Szkło w latach 2000-2011 [3],[7]

4. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Obowiązek badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wynika z zapisów ustawy
Prawo ochrony środowiska (2001).
Badania, ocena i obserwacja poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzone są
w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. 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.
W 2011 r. pomiary poziomów pól elektromagnetycznych oraz ocenę otrzymanych wyników
przeprowadzono na podstawie:
1. Rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (2007).
2. Rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003).
Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmował pomiary
natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej
od 3 MHz do 3000 MHz. W miejscach dostępnych dla ludności, wartość dopuszczalna składowej
elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, wynosi 7 V/m.
W 2011 r. badania poziomów pól elektromagnetycznych w strefie przygranicznej województwa
podkarpackiego przeprowadzono w miejscach dostępnych dla ludności, w 9 punktach pomiarowych,
rozmieszczonych na trzech rodzajach obszarów, to jest w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast
o liczbie ludności przekraczającej 50 tys., w pozostałych miastach oraz na terenach wiejskich.
Punkty pomiarowe zlokalizowane zostały w następujących miejscowościach: Przemyśl (Osiedle
Śródmieście, Osiedle Zasanie, Osiedle Bakończyce), Jarosław (ul.Opolska, Osiedle Kolonia Oficerska),
Lubaczów (osiedle Jagiellonów), Jodłówka, Lutowiska, Stary Dzików.
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Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze przygranicznym nie wykazała przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, na terenie obszaru
przygranicznego, zarejestrowano w Lubaczowie na osiedlu Jagiellonów 0,51 V/m oraz w Przemyślu
na osiedlu Bakończyce 0,49 V/m.
W pozostałych punktach obszaru przygranicznego poziomy pól elektromagnetycznych były niższe
od wartości 0,4 V/m, to jest od wartości odpowiadającej progowi czułości przyrządu pomiarowego.
Na rys. 4.1. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól
elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze przygranicznym
województwa podkarpackiego w 2011 r.

Rys. 4.1. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego w 2011 r. [6], [10]

5. TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 6 przejść granicznych z Ukrainą: 3 drogowe
(Korczowa, Medyka, Krościenko), 3 kolejowe (Przemyśl, Werchrata, Krościenko). Zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie wykazów przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe
przemieszczanie odpadów (2008) przewóz odpadów na granicy z Ukrainą może być realizowany jedynie
przez drogowe przejście graniczne w Korczowej i kolejowe przejście graniczne w Przemyślu (Medyka).
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Zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują przepisy rozporządzenia Nr
1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (2006) oraz ustawa o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów (2007).
Kontrola i egzekwowanie przepisów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
w Polsce prowadzone są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego i Służby Celne.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska powołał Grupę Ekspertów w zakresie transgranicznego
przemieszczania odpadów (TPO), w skład której wchodzi pięciu pracowników Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Natomiast Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska upoważnił ośmiu pracowników do oceny towarów mogących stanowić odpady.
W 2011 r. jednym z celów kontroli była ocena przestrzegania wymagań rozporządzenia w sprawie
przemieszczania odpadów (2006), w instalacjach prowadzących odzysk odpadów sprowadzanych
z zagranicy.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził w 2011 r. 14 kontroli
z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym 10 kontroli dotyczyło sprawdzenia m. in.
przestrzegania warunków decyzji GIOŚ.
Kontrolami objęto instalacje, w których prowadzony był odzysk m. in.:
• odpadów cynonośnych, odpadów aluminium, złomu stalowego (zakłady przetopu metali),
• odpadów gumowych (zakłady gumowe),
• odpadów stłuczki szklanej (produkcja szkła opakowaniowego),
• odpadów niebezpiecznych w postaci przepracowanych olejów,
• odpadów drewnianych.
Ponadto dwukrotnie skontrolowano instalację unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje
niebezpieczne (spalarnia).
W czasie przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły m.in.:
• niewłaściwego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
• wytworzenia większej ilości odpadów w stosunku do ustaleń decyzji,
• niezłożenia zawiadomienia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego o prowadzeniu działalności
polegającej na wytwarzaniu produktów w opakowaniach.
Na podstawie ustaleń kontroli lub w oparciu o posiadane dokumenty wydano również 30 opinii
o przestrzeganiu przepisów o ochronie środowiska przez prowadzących działalność w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów. Opinie te zostały wykorzystane przez GIOŚ w postępowaniach
dotyczących wydawania zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami.
W tab. 5.1. zestawiono dane dotyczące działań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie
międzynarodowego przemieszczania odpadów
Tab. 5.1. Dane dotyczące działań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie międzynarodowego przemieszczania
odpadów [3]
Stwierdzone nieprawidłowości
Liczba kontroli
ogółem/liczba
kontroli dot.
zezwolenia
wstępnego

14/2

Ogólna liczba
podmiotów
ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami
6

Działania pokontrolne

Liczba podmiotów z
naruszeniami decyzji
GIOŚ
na międzynarodowe
przemieszczanie
odpadów
2

Liczba
wydanych
zarządzeń
pokontrolnych

Liczba
wniosków
do innych
organów

Liczba innych
podjętych działań

2

2

4

Skontrolowane podmioty poinformowały WIOŚ Rzeszów o realizacji obowiązków nałożonych
zarządzeniami pokontrolnymi.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadzał również inne działania
dotyczące przeciwdziałania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, m.in. oględziny zatrzymanych
towarów/substancji na wniosek innych służb, na mocy zawartych porozumień. W roku 2011 o dokonanie
oceny towarów występowała:
• w 1 przypadku Inspekcja Transportu Drogowego,
• w 40 przypadkach Służba Celna.
Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie po dokonaniu oględzin oraz analizie przedstawionych dokumentów
określali m. in. czy kontrolowany towar spełnia definicję odpadu. W 25 przypadkach uznano
przedstawione do oceny towary za odpady.
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Najczęściej przewożone były odpady: tworzyw sztucznych, z przemysłu rolno – spożywczego, złom
metali kolorowych oraz odpady w postaci pestycydów, pozostałości podestylacyjnych i poreakcyjnych
zawierających związki chlorowców.

Rys.5.1. Ocena towarów prowadzona z funkcjonariuszem Służby Celnej, 2011 r. [3]

W 2011 r. pracownicy WIOŚ w Rzeszowie, brali udział w projekcie kontrolnym IMPEL TFS
„Europejskie Akcje Inspekcyjne”. Kontrole prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszami: Straży
Granicznej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. Przeprowadzone zostały dwie akcje
kontrolne w tym zakresie. Podczas kontroli sprawdzane były dokumenty dołączone do transportu oraz
przewożony ładunek.
Podczas akcji IMPEL TFS skontrolowano łącznie 63 pojazdy przewoźników. Stwierdzono jeden
przypadek przewozu odpadów w ruchu międzynarodowym (TPO). Na drogowym przejściu granicznym w
Korczowej przewożono odpady (z Ukrainy do Polski) „z listy bursztynowej” (pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne zawierające związki chlorowców o kodzie A 4030, kod: EWC 07 04 07*). Przewoźnik
posiadał wymagane dokumenty przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
Pozostałe pojazdy przewoziły głównie towary typu: artykuły spożywcze, materiały budowlane, pelety
i brykiety opałowe, sprzęt AGD, chemia gospodarcza, nawozy sztuczne lub jechały bez towaru.
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