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1. Wstęp
Podstawą do sporządzenia opracowania jest prośba Starosty Powiatu Kolbuszowskiego,
skierowana do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
w sprawie przekazania informacji o stanie środowiska w powiecie kolbuszowskim w 2008 roku.
Celem opracowania informacji jest przedstawienie stanu środowiska w powiecie
kolbuszowskim, w oparciu o dane, pozyskane w ramach realizacji zadań Państwowego
Monitoringu Środowiska (PMŚ)w 2008 roku.
W rozdziałach 3, 4 i 6 informacji przedstawiono dane z zakresu badań
monitoringowych rzek, powietrza oraz poziomów pól elektromagnetycznych. Rozdział 5
dotyczy emisji zanieczyszczeń do środowiska. Rozdział 7 zawiera informacje nt.
przeprowadzonych kontroli w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu kolbuszowskiego.
Rozdział 8 stanowi podsumowanie pracy.
Informacja nie zawiera danych monitoringowych w zakresie hałasu komunikacyjnego.
W 2008 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie prowadził
pomiarów hałasu komunikacyjnego w powiecie kolbuszowskim. Pomiary takie wykonano
ostatnio w 2005 roku na terenie miasta Kolbuszowa. Wyniki badań zostały przekazane do
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
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2. Informacje ogólne
Powiat kolbuszowski położony jest w północno-zachodniej części Województwa
Podkarpackiego i sąsiaduje z następującymi powiatami tego województwa: od północy
z tarnobrzeskim i stalowowolskim, od wschodu z niżańskim, od południa z rzeszowskim
i ropczycko-sędziszowskim, od zachodu z mieleckim.
Powierzchnia powiatu stanowi 4,3% obszaru Województwa Podkarpackiego i wynosi:
774 km2 [10].
Na obszarze powiatu mieszka 61 401 osób (stan w dniu 31.12.2007 r.) [10]. Średnia
gęstość zaludnienia wynosi 79 osób na 1 km2 (w woj. podkarpackim – 118 osób/km2) [10].
Powiat kolbuszowski tworzy sześć gmin: Kolbuszowa (miasto i gmina), Cmolas,
Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów, Stary Dzikowiec.

3. Monitoring stanu wód powierzchniowych płynących
Główną rzeką powiatu kolbuszowskiego jest Łęg z dopływami – Przyrwą i Murynią
Wody powierzchniowe płynące nie stanowią źródeł zabezpieczenia w wodę pitną i do
celów gospodarczych.
Obowiązek badania i oceny stanu wód powierzchniowych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo
wodne [13], przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych
w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi badania jakości
wód powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego, zgodnie z „Programem
monitoringu środowiska w województwie podkarpackim”, zatwierdzanym przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
W programie monitoringu środowiska na 2008 roku [1], w sieci monitoringowej rzek
województwa podkarpackiego znalazły się dwie rzeki z terenu powiatu kolbuszowskiego Łęg
i Przyrwa. Przy czym rzeka Przyrwa została objęta programem badań dla monitoringu
diagnostycznego (Przyrwa-Nowa Wieś), a rzeka Łęg była badana w zakresie monitoringu
operacyjnego (Łęg-Spie). Ocena stanu wód tych cieków, na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych [8], jest w trakcie opracowywania. Będzie to pierwsza ocena
stanu wód, zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE [2], uchwaloną 23 października
2000 roku przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, ustanawiającą ramy wspólnego
działania w dziedzinie polityki wodnej.
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Fot. 1. Rzeka Przyrwa w m. Nowa Wieś (źródło: archiwum WIOŚ)

Fot. 2. Rzeka Łęg w m. Spie (źródło: archiwum WIOŚ)

Klasyfikacja stanu wód powierzchniowych (a właściwie stanu jednolitych części wód
powierzchniowych) w Polsce, w 2008 roku, jest opracowywana przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Ośrodek Monitoringu Jakości Wód w Katowicach. Jej ostateczna,
obowiązująca wersja, będzie dostępna prawdopodobnie w styczniu 2010 roku.
Równolegle Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przygotował
wstępną klasyfikację stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód z terenu
województwa podkarpackiego, w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód
powierzchniowych, kontrolowanych w 2008 roku. Ze względu na brak danych do oceny
elementów hydromorfologicznych (metodyki oceny stanu i potencjału ekologicznego na
podstawie

elementów

hydromorfologicznych

w

opracowaniu),

wstępną

klasyfikację

przygotowano z pominięciem tych elementów. Z uwagi na trwające prace nad metodykami dla
elementów biologicznych, do wstępnej klasyfikacji stanu ekologicznego wód, badanych w 2008
roku, przyjęto dostępne wyniki badań niektórych elementów biologicznych, tj. fitobentosu dla
wybranych punktów pomiarowo-kontrolnych (wskaźnik okrzemkowy IO), makrofitów dla
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punktów pomiarowo-kontrolnych położonych na rzekach nizinnych (makrofitowy indeks
rzeczny MIR) oraz fitoplanktonu w dużych rzekach nizinnych (chlorofil „a”). Wyniki wstępnej
klasyfikacji stanu wód w 2008 roku, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska,

zostały

zamieszczone

na

stronie

internetowej

WIOŚ

pod

adresem:

http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54/2/informacje_o_srodowisku.html
W programie badań rzek z terenu powiatu kolbuszowskiego, objętych monitoringiem
diagnostycznym lub operacyjnym, uwzględnione zostały również wskaźniki wymagane do
oceny eutrofizacji wód rzecznych.
Zakres oznaczeń wymaganych do oceny stopnia eutrofizacji wód reguluje
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych [4].
W celu oceny eutrofizacji wód w rzekach analizowane są średnie roczne stężenia
związków azotu i fosforu oraz chlorofilu „a”, w odniesieniu do wartości granicznych
określonych w cytowanym rozporządzeniu.
W tabeli 3.1 zestawione zostały wartości średnioroczne wskaźników przyjętych do
oceny poziomu eutrofizacji wód, w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na
rzekach: Łęg, Przyrwa.
Tabela 3.1
Poziom eutrofizacji rzek z terenu powiatu kolbuszowskiego w 2008 roku
Lokalizacja punktu
pomiarowo-kontrolnego

Przyrwa, m. Nowa Wieś,
km 26,6
Łęg, m. Spie,
km 47,8

Wskaźniki eutrofizacji – stężenia średnioroczne
azot
azot
fosfor
azotany
chlorofil „a”
ogólny
azotanowy
ogólny
(mgNO3/l)
(μg/l)
(mgN-NO3/l)
(mgP/l)
(mgN/l)

3,42

0,774

1,75

0,045

brak danych

6,26

1,41

3,05

0,072

14

10

2,2

5

0,25

25

Wartości graniczne wskaźników
eutrofizacji, powyżej których
występuje eutrofizacja [4]

Z danych zestawionych w tabeli 3.1 wynika, że w żadnym z badanych przekrojów
pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników
charakteryzujących eutrofizację rzek.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych [4],
definiuje pojęcie wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu z działalności rolniczej.
Za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych uznaje się wody
zanieczyszczone oraz wody zagrożone zanieczyszczeniem, jeśli nie zostaną podjęte działania
ograniczające dopływ do tych wód azotanów lub innych związków mogących przekształcić się
w azotany.
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1.

Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się wody podziemne i powierzchniowe, a w
szczególności wody służące do pozyskiwania wody do picia, w których zawartość
azotanów wynosi 40-50 mg NO3/l i wykazuje tendencją wzrostową, a także wody
powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewnętrzne i morza
terytorialnego, wykazujące tendencję do eutrofizację, którą skutecznie można zwalczać
poprzez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.

2.

Za wody zanieczyszczone uznaje się wody podziemne i powierzchniowe, a w
szczególności wody służące do pozyskiwania wody do picia, w których zawartość
azotanów wynosi powyżej 50 mg NO3/l, a także wody powierzchniowe, wody w estuariach
oraz morskie wody wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące eutrofizację, którą
skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.
W

2008

roku,

podobnie

jak

w

latach

poprzednich,

stężenia

azotanów

w monitorowanych wodach powierzchniowych z terenu powiatu kolbuszowskiego były niskie,
nie przekraczały granicznej wartości 40 mg NO3/l, a więc nie znalazły się w grupie wód
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

4. Monitoring powietrza atmosferycznego
Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku – Prawo ochrony środowiska [12]. Na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 cytowanej
ustawy, wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zobowiązany do prowadzenia badań
jakości powietrza atmosferycznego i wykonywania rocznych ocen.
Celem funkcjonowania monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie informacji
i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz wykonywanie analiz
i ocen w zakresie przestrzegania standardów jakości powietrza. Oceny jakości powietrza
wykonuje się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu [9].
System monitoringu powietrza w województwie podkarpackim oparty jest na
pomiarach stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (tzw. imisji) na stacjach pracujących w ramach
wojewódzkiej sieci pomiarowej.
Ocena jakości powietrza prowadzona jest w strefach. Województwo podkarpackie
podzielone jest na dziewięć stref (rys. 4.1) ze względu na SO2, NO2, NOx, CO, benzen, pył
PM10, metale (ołów, arsen, kadm, nikiel) i benzo(a)piren zawarte w pyle PM10. Strefę stanowi
powiat lub kilka powiatów o podobnych: warunkach demograficznych, emisji zanieczyszczeń,
jakości powietrza na ich obszarze. Ze względu na ozon strefę stanowi powierzchnia całego
województwa. Powiat kolbuszowski włączony został do strefy rzeszowsko-łańcuckiej.
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Rys. 4.1. Podział stref ze względu na SO2, NO2, NOx, CO, benzen, pył PM10, metale i benzo(a)piren

Na obszarze miasta Kolbuszowa, oraz w powiecie kolbuszowskim, nie ma stacji
monitoringu jakości powietrza.
Wpływ zakładów zlokalizowanych w powiecie kolbuszowskim, na jakość powietrza
w strefie, monitorowany jest na stacjach zlokalizowanych w Rzeszowie, Stalowej Woli oraz
Mielcu, gdzie dokonywane są pomiary stężeń zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu i metali ciężkich w pyle
zawieszonym.
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Tabela 4.1
Dopuszczalne poziomy stężeń substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji określone dla 2008 roku
Dopuszczalny
poziom
substancji
w powietrzu
(µg/m3)

Wartość
marginesu
tolerancji
w roku 2008
(µg/m3)

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu
powiększony o margines
tolerancji za rok 2008
(µg/m3)

Substancja

Okres
uśredniania
wyników
pomiarów

Benzen

rok
kalendarzowy

5

2

7

jedna godzina

200

20

220

rok
kalendarzowy

40

4

44

jedna godzina

350

0

350

24 godziny

125

0

125

rok
kalendarzowy

20

0

20

rok
kalendarzowy

0,5

0

0,5

24 godziny

50

0

50

rok
kalendarzowy

40

0

40

8 godzin

10 000

0

10 000

Dwutlenek
azotu

Dwutlenek
siarki

Ołów
Pył zawieszony
PM10
Tlenek węgla

Tabela 4.2
Poziomy docelowe dla stężeń niektórych substancji w powietrzu
Substancja

Okres uśredniania wyników
pomiarów

Docelowy poziom substancji w
powietrzu

Arsen

rok kalendarzowy

6 ng/m3

Benzo(a)piren

rok kalendarzowy

1 ng/m3

Kadm

rok kalendarzowy

5 ng/m3

Nikiel

rok kalendarzowy

20 ng/m3

8-godzin

120 µg/m3

Okres wegetacyjny
(1V-31VII)

18000 µg/m3 h

Ozon

Do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza, posłużyły wartości dopuszczalne
(tabela 4.1) i poziomy docelowe (tabela 4.2) określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu [7].
Dwutlenek siarki
W 2008 roku na obszarze strefy rzeszowsko-łańcuckiej nie stwierdzono
przekroczeń dopuszczalnych norm ustalonych dla dwutlenku siarki. Stężenie średnioroczne
SO2 powiatu kolbuszowskiego kształtowało się na poziomie 4 µg/m 3.
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Rys. 4.2. Rozkład stężeń średniorocznych SO 2 na obszarze województwa podkarpackiego w 2008 r.

Strefa rzeszowsko-łańcucka (w tym powiat kolbuszowski), ze względu na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego SO 2, za rok 2008, została zakwalifikowania
do klasy A.
Dwutlenek azotu
W 2008 roku na obszarze strefy rzeszowsko-łańcuckiej nie stwierdzono
przekroczeń dopuszczalnych norm ustalonych dla dwutlenku azotu w powietrzu
atmosferycznym. Stężenie średnioroczne NO 2 dla powiatu kolbuszowskiego kształtowało
się na poziomie 14 µg/m3.
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Rys. 4.3. Rozkład stężeń średniorocznych NO 2 na obszarze województwa podkarpackiego w 2008 r.

Strefa rzeszowsko-łańcucka (w tym powiat kolbuszowski), ze względu na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego NO 2, za rok 2008, została zakwalifikowania
do klasy A.
Pył zawieszony
W 2008 roku na obszarze strefy rzeszowsko-łancuckiej, do której włączony jest powiat
kolbuszowski, nie stwierdzono przekroczenia standardów imisyjnych, określonych dla pyłu
PM10. Średnioroczna wartość stężenia pyłu PM10 na terenie powiatu kolbuszowskiego
wyniosła 24 µg/m3.
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Rys. 4.4. Rozkład stężeń średniorocznych PM10 na obszarze województwa podkarpackiego w 2008 r.

Strefa rzeszowsko-łańcucka (w tym powiat kolbuszowski), ze względu na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego PM10, za rok 2008, została zakwalifikowania do
klasy A.
Benzen
Na terenie powiatu kolbuszowskiego, w 2008 roku średnioroczne stężenie benzenu
wyniosło 1,2 µg/m3. Nie zanotowano przekroczeń stężenia benzenu dla strefy rzeszowskołańcuckiej.
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Rys. 4.5. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na obszarze województwa podkarpackiego w 2008 r.

Strefa rzeszowsko-łańcucka (w tym powiat kolbuszowski), ze względu na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem, za rok 2008, została zakwalifikowania
do klasy A.
Ocena strefy rzeszowsko-łańcuckiej za rok 2008
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska [12]
i odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Środowiska, opracowana została kolejna, siódma
roczna ocena jakości powietrza w strefach na terenie województwa podkarpackiego za rok
2008.
Szczegółowe zasady i kryteria oceny zawarte zostały w opracowaniu WIOŚ Rzeszów
„Ocena roczna jakości powietrza w województwie podkarpackim – raport 2008 rok” [3].
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Opracowanie to jest dostępne na stronie internetowej WIOŚ pod adresem:
www.wios.rzeszow.pl
W ocenie rocznej za 2008 rok, strefa rzeszowsko-łańcucka (w strefie tej znajduje się
powiat kolbuszowski) uzyskała klasę A dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, benzenu oraz pyłu
PM10, co oznacza, że stężenia żadnej z tych substancji nie przekroczyły ustalonych dla nich
standardów imisyjnych.

5. Emisja zanieczyszczeń
Informacja o presjach na poszczególne elementy środowiska jest podstawą do
efektywnej realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, zarówno na poziomie
krajowym jak i wojewódzkim, i powiatowym. Mając na uwadze konieczność zasilania systemu
PMŚ informacjami o presjach, na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –
Prawo ochrony środowiska [12], włącza się do zasobów informacyjnych PMŚ dane o rodzajach
i ilości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska; w tym do wód i powietrza.

5.1.

Emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych płynących
Głównym

czynnikiem

zanieczyszczającym

wody

powierzchniowe

są

ścieki

przemysłowe i komunalne. Degradację wód rzecznych powodują również zanieczyszczenia
obszarowe w postaci spływów powierzchniowych z terenu zlewni. Dużym obciążeniem,
szczególnie dla małych cieków, są ścieki nieoczyszczane, odprowadzane z budynków
mieszkalnych

i

gospodarstw

domowych

za

pośrednictwem

własnych

systemów

kanalizacyjnych, a także ścieki z szamb wywożone i zrzucane w miejsca przypadkowe (często
do rzek lub w ich pobliżu). Stanowią one potencjalne źródło zanieczyszczenia wód

powierzchniowych bakteriami z rodzaju Clostridium oraz Escherichia coli.
Na terenie powiatu kolbuszowskiego znajduje się siedem gminnych oczyszczalni
mechaniczno-biologicznych (tabela 5.1). Oczyszczalnie te eksploatowane są przez:
-

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej,

-

Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie,

-

Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim
(eksploatuje dwie oczyszczalnie w miejscowościach: Majdan Królewski, Rusinów),

-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raniżowie,

-

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu,

-

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach.
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Przemysł skupiony jest głównie w mieście Kolbuszowa i tu znajdują się najważniejsze
źródła emisji zanieczyszczeń. Ścieki z zakładów przemysłowych, zlokalizowanych na terenie
miasta, odprowadzane są do oczyszczalni Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej,
gdzie podlegają oczyszczeniu i następnie poprzez system miejskiej sieci kanalizacyjnej
kierowane są do rzeki Przyrwy (Nil).

ZWK w Kolbuszowej stanowi największe źródło emisji ścieków na terenie
powiatu.
Tabela 5.1
Charakterystyka gminnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie powiatu kolbuszowskiego
Projektowana
średniodobowa
przepustowość
[m3/d]

mechanicznobiologiczna

18 000

2 794

Przyrwa,
km 15+500

1996/
mechanicznomodernizacja:
biologiczna
2004

4 278

500

Murynia,
km 11+650

1996/
oczyszczalnia mechanicznow trakcie
biologiczna
modernizacji

5 260

650

2005

mechanicznobiologiczna

7 350

700

2000

mechanicznobiologiczna

2 500

300

1996

mechanicznobiologiczna

618

207

2004

mechanicznobiologiczna

1 467
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Gmina Kolbuszowa

Przyrwa (Nil),
km 19+780

Gmina Cmolas
Gmina Majdan
Królewski
(oczyszczalnia
w Majdanie
Królewskim)
Gmina Majdan
Królewski
(oczyszczalnia
w Rusinowie)
Gmina Raniżów
Zakład Usług
Komunalnych
w Dzikowcu
Gmina Niwiska
(oczyszczalnia w
Trześni)

Data
zakończenia
rozruchu
oczyszczalni
(rok)

Projektowane
obciążenie
oczyszczalni
[RLM]

Właściciel oczyszczalni
ścieków

Bezpośredni
odbiornik
ścieków

Murynia,
km 5+500
Łęg,
km 65+550
Potok
Olszynka,
km 7+280
ciek
Trześniówka,
km 1+430

1998

Metoda
oczyszczania
ścieków

Łącznie, w 2008 roku, na terenie powiatu kolbuszowskiego wytworzono 1721,6 tys. m3
ścieków, o sumarycznym ładunku zanieczyszczeń*:
-

biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 15,50 Mg/rok,

-

chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) – 85,91 Mg/rok,

-

zawiesiny ogólne – 15,78 Mg/rok.

* Bilans ilości i jakości ścieków w 2008 roku sporządzono na podstawie danych zgromadzonych
w wojewódzkiej bazie danych o korzystaniu ze środowiska Systemu Informacyjnego Inspekcji
Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”.
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Fot. 3. Oczyszczalnia ścieków w Kolbuszowej (źródło: archiwum WIOŚ)

Fot. 4. Oczyszczalnia ścieków w Dzikowcu (źródło: archiwum WIOŚ)

5.2.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenie powietrza jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę w analizie

wielu zagadnień problemowych w ochronie środowiska. Stopień zanieczyszczenia powietrza
związany jest głównie z wielkością wprowadzanych do atmosfery strumieni zanieczyszczeń
(emisji), powstających w wyniku działalności gospodarczej człowieka.
Na jakość powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim, w zakresie
wskaźników normowanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [7], w przeważającej części wpływa
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emisja pyłów i gazów pochodząca z energetycznego spalania paliw, zarówno z dużych
elektrowni i elektrociepłowni jak i z kotłowni miejskich, zakładowych, osiedlowych oraz
indywidualnych palenisk domowych.
Stopień czystości powietrza na terenie powiatu kolbuszowskiego związany jest
z funkcjonowaniem na tym terenie m.in. przemysłu ceramicznego (cegielnie). Znaczenie ma też
emisja ze środków transportu – głównie drogowego.
Roczną emisję zanieczyszczeń za rok 2008, z uwzględnieniem zakładów o największej
emisji na terenie powiatu kolbuszowskiego, przedstawiono w tabeli 5.2. Tabelę sporządzono na
podstawie danych zgromadzonych w wojewódzkiej bazie danych o korzystaniu ze środowiska
Systemu Informacyjnego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”.
Tabela 5.2
Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z punktowych źródeł w 2008 roku
Zanieczyszczenie
Lp. Nazwa zakładu
1. Hadykówka Zakłady Ceramiki Budowlanej

SO2
3526

w kg/rok
NOx
CO
5294
49 282

Pył PM10
3670

w Mg/rok
CO2
2883

2. Wienerberger Sp. z o.o.

16037

25241

240076

1917

11 886

3. KFM Furniture Sp. z o.o.

-

7576

1762

472

-

EMISJA ŁĄCZNIE

19563

38111

241838

6059

14769

Objaśnienia:
SO2 – dwutlenek siarki, NOx – tlenki azotu, CO – tlenek węgla, CO2 – dwutlenek węgla.

Stosunek emisji zanieczyszczeń pyłowych z głównych źródeł miejscowych przedstawia
rysunek 5.1.
4000
3500
3000

kg/rok

2500
Pył PM10

2000
1500
1000
500
0
Hadykówka Zakład
Ceramiki

Furniture

Wienerberger

Rys. 5.1. Emisja pyłów z zakładów istotnie wpływających na jakość powietrza w powiecie kolbuszowskim
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6. Pola elektromagnetyczne
Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku – Prawo ochrony środowiska [12].
W rozumieniu ustawy pola elektromagnetyczne są to pola elektryczne, magnetyczne
oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz, stanowiące
promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące.
Podstawowym założeniem do wykonywania obserwacji stanu poziomów sztucznie
wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku, jest ochrona ludności przed wzrostem
poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości dopuszczalne, określone dla terenów
przeznaczonych

pod

zabudowę

mieszkaniową

i

miejsc

dostępnych

dla

ludności

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
dotrzymania tych poziomów [5].
Prowadzenie pomiarów monitoringowych, w celu przeprowadzenia oceny poziomów
pól elektromagnetycznych, jest zadaniem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Zakres i sposób prowadzenia tych badań określa rozporządzenie Ministra Środowiska
z 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [6].
W 2008 roku, do badań poziomów pól elektromagnetycznych, na obszarze
województwa podkarpackiego, wytypowano 65. obszarów, na których w miejscach dostępnych
dla ludności zlokalizowano po jednym punkcie pomiarowym. Na terenie powiatu
kolbuszowskiego pomiary prowadzone były w dwóch punktach, w Kolbuszowej – rejon ulicy

Obrońców Pokoju (0,14 [V/m]) oraz w Majdanie Królewskim (0,13 [V/m]).
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnych

poziomów

pól

elektromagnetycznych

na

wyznaczonych

obszarach

województwa. Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego

zarejestrowano w mieście Rzeszowie na osiedlu Śródmieście i wyniosła ona 0,73 V/m,
przy wartości dopuszczalnej 7 V/m. Średnie wartości składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego w poszczególnych kategoriach obszarów województwa w 2008
roku wyniosły odpowiednio:
-

dla centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców większej od
50 tys. – 0,272 V/m,

-

dla pozostałych miast – 0,206 V/m,

-

dla obszarów wiejskich – 0,122 V/m.
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7. Działania kontrolne przeprowadzone w 2008 i 2009 roku
Podmioty

korzystające

ze

środowiska,

podlegające

okresowym

kontrolom

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zostały sklasyfikowane
w zależności od stopnia oddziaływania na środowisko. Kryteria podziału podmiotów są
następujące:
Kategoria I oznacza ryzyko najwyższe – kontrole co roku:
-

zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii (ZDR),

-

stacje demontażu pojazdów,

-

zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

-

instalacje IPPC, których dotyczy Traktat Akcesyjny,

-

zakłady, które przetwarzają odpady sprowadzane z zagranicy, wymagające pozwolenia
zintegrowanego,

-

wielkoprzemysłowe

fermy

tuczu

trzody

chlewnej

wymagające

pozwolenia

zintegrowanego.
Kategoria II oznacza ryzyko wysokie – kontrole co dwa lata lub rzadziej:
-

zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii (ZZR),

-

zakłady podlegające rozporządzeniu nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie PRTR, inne niż zaliczone do kategorii I,

-

oczyszczalnie ścieków powyżej 2000 RLM,

-

instalacje eksploatowane bez wymaganych pozwoleń, zaliczone do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe,

-

zakłady nie spełniające warunków pozwoleń, zaliczone do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko jest obowiązkowe,

-

zakłady nie realizujące zarządzeń pokontrolnych, zaliczone do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko jest obowiązkowe.

Kategoria III oznacza ryzyko średnie – kontrole raz na trzy lata lub rzadziej:
-

pozostali potencjalni sprawcy poważnych awarii, inni niż zaliczeni do kategorii I i II,

-

oczyszczalnie ścieków poniżej 2000 RLM,

-

składowiska odpadów oraz spalarnie odpadów inne niż zaliczone do kategorii I i II,

-

zakłady, które uzyskały nowe pozwolenie określające zakres i warunki korzystania ze
środowiska, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
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dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe lub
wynika z postanowienia odpowiedniego organu ochrony środowiska,
-

zakłady, które są powodem uzasadnionych interwencji, zaliczone do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe lub wynika z postanowienia
odpowiedniego organu ochrony środowiska,

-

podmioty prowadzące odzysk odpadów, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko jest obowiązkowe lub wynika z postanowienia odpowiedniego organu ochrony
środowiska.

Kategoria IV oznacza ryzyko niskie – kontrole raz na cztery lata lub rzadziej:
-

zakłady inne niż zaliczone do kategorii I, II i III, które wymagają uregulowania stanu
formalno-prawnego korzystania ze środowiska w formie decyzji administracyjnej,

-

zakłady podlegające kontroli w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową,

-

zakłady podlegające kontroli w zakresie zawartości siarki w paliwie,

-

zakłady podlegające kontroli w zakresie nadzoru rynku.

Kategoria V – pozostałe instalacje nie objęte systemem planowania rocznego:
-

podmioty niewymagające pozwoleń na korzystanie ze środowiska w formie decyzji
administracyjnej, które zostały poddane doraźnie kontroli, z powodu wniosku o podjęcie
interwencji, wydanie zaświadczenia lub z innych powodów.
Ewidencja

Wojewódzkiego

Inspektoratu

Ochrony

Środowiska

w

Rzeszowie

obejmowała na koniec 2008 roku 99 podmiotów z terenu powiatu kolbuszowskiego, w tym:
w I kategorii ryzyka – 2, w II kategorii – 6 oraz w III kategorii – 12 podmiotów.
Na terenie powiatu kolbuszowskiego zlokalizowany jest jeden zakład dużego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ponadto znajdują się tu 2 instalacje posiadające
pozwolenie

zintegrowane,

1

zakład

przetwarzania

zużytego

sprzętu

elektrycznego

i elektronicznego, 1 czynne składowisko odpadów komunalnych oraz 6 czynnych oczyszczalni
ścieków komunalnych. Oczyszczalnia w Majdanie Królewskim w 2008 roku, w wyniku
prowadzonych prac modernizacyjnych, funkcjonowała tylko jako przepompownia – ścieki
kierowano na oczyszczalnię w Rusinowie.
Obiekty te są systematycznie kontrolowane, i tak w okresie od stycznia 2008 roku do
końca maja 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie –
Delegatura w Tarnobrzegu przeprowadził 32 kontrole w jednostkach z terenu powiatu
kolbuszowskiego, w tym 26 kontroli planowych oraz 6 pozaplanowych.
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W ramach działań pokontrolnych wydano 16 zarządzeń pokontrolnych, w których
zobowiązano przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Ponadto 15 razy
występowano do organów samorządowych i rządowych, w tym:
-

do Marszałka Województwa Podkarpackiego, bądź Urzędu Marszałkowskiego – 6 razy,

-

do Starosty Kolbuszowskiego – 5 razy,

-

do Wójta Gminy – 1 raz,

-

do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1 raz,

-

do WIOŚ Poznań – 1 raz,

-

do Urzędu Skarbowego – 1 raz.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami ukarano przedsiębiorców poprzez nałożenie

4 grzywien, w formie mandatu karnego na łączną kwotę 800,00 zł, nie wydawano natomiast,
w omawianym okresie, żadnych decyzji wymierzających kary.
Przykładowe wyniki kontroli, w wybranych zakładach o znaczącym oddziaływaniu na
środowisko, przedstawiają się następująco:
Zakład Ceramiki Budowlanej Hadykówka Sp. z o.o.
Hadykówka 105, 36-105 Cmolas
Kontrolowany

przedsiębiorca

eksploatuje

instalację

do

produkcji

wyrobów

ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 340,8 Mg/dobę i w związku
z tym posiada pozwolenie zintegrowane wydane decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 maja 2007 roku. Przeprowadzona kontrola dotyczyła realizacji obowiązków w zakresie
emisji substancji do powietrza. Ustalono, że w 2008 roku Zakład dokonał zmian w instalacji
polegających na likwidacji kotłowni węglowej, służącej do zaopatrzenia w energię cieplną
potrzebną do suszenia wyrobów, na rzecz kotłowni gazowej. Zmiana ta, łącznie ze
zwiększeniem

produkcji,

uwzględniona

została,

w

zmienionym

przez

Starostę

Kolbuszowskiego, pozwoleniu zintegrowanym.
W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i w związku z tym nie
podejmowano działań pokontrolnych.
Wienerberger Osiek Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa,
Zakład Kupno, 36-100 Kupno 494
Prowadzona działalność polega na produkcji ceramicznych wyrobów budowlanych.
Stan formalno-prawny Zakładu w zakresie ochrony środowiska reguluje decyzja Wojewody
Podkarpackiego, znak: ŚR.IV-6618/16/05/06, z dnia 19 października 2006 roku, udzielająca
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za
pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 720 ton wyrobów ceramicznych na dobę. Kontrolę
przeprowadzono w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu niezbędnym do
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tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ), ponieważ
Spółka, jako podmiot prowadzący działalność określoną wg załącznika nr I do rozporządzenia
E-PRTR jako 3.b, tj. górnictwo odkrywkowe obejmujące teren o powierzchni przekraczającej
25 ha oraz 3.g, tj. instalację do wytwarzania produktów ceramicznych przez wypalanie
o zdolności produkcyjnej powyżej 75 ton na dobę, podlega sprawozdawczości do KRUiTZ.
Ponieważ w toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, nie
podejmowano działań pokontrolnych.
PHU „RADIOLOK” Andrzej Kucharski
ul. Piłsudskiego 90 D, 36-100 Kolbuszowa
PHU „Radiolok” Andrzej Kucharski w Kolbuszowej prowadzi działalność w zakresie
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i w związku z tym, na własny
wniosek, został wpisany do rejestru ZSEiE prowadzonego przez GIOŚ. Przedsiębiorca posiada
wymagane regulacje prawne, tj. decyzję Wojewody Podkarpackiego, zezwalającą na
wytwarzanie odpadów, zbieranie i transport odpadów oraz prowadzenie odzysku, określającą
grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie,
jakie mogą być przyjmowane do zakładu przetwarzania.
Stwierdzone nieprawidłowości, wobec wymagań ustawy o zużytym sprzęcie, polegały
przede wszystkim na przekazywaniu odpadów, powstałych w wyniku demontażu zużytego
sprzętu, przedsiębiorcom nie wpisanym do prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie recyklingu, lub
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.
Inne zaś stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości polegały na:
- przekazywaniu odpadów firmom nie posiadającym stosownych regulacji prawnych z zakresu
gospodarki odpadami,
- niezgodnym z prawdą informowaniu o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego.
Konsekwencją

stwierdzonych

naruszeń

było

również

wydanie

zarządzenia

pokontrolnego, w którym zobowiązano przedsiębiorcę do wyeliminowania nieprawidłowości,
oraz powiadomienie marszałka województwa o niedotrzymywaniu warunków decyzji –
pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
ORLEN Petro Tank Sp. z o.o.
36-145 Widełka 869
Kontrolowany podmiot stanowiący bazę paliw, prowadzi działalność w zakresie
dystrybucji paliw płynnych i gazowych: benzyn, olejów, gazu LPG, a kontrolę przeprowadzono
w związku z zaliczeniem go do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.

Kontroli

pod

kątem

zabezpieczenia

przed

uwolnieniem

substancji

niebezpiecznych do środowiska, poddano najważniejsze obiekty, instalacje i sieci uzbrojenia
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terenu. W toku kontroli ustalono, że zakład posiada wymagane prawem regulacje formalno –
prawne w zakresie prowadzonej działalności, tj. Raport o bezpieczeństwie, Program
Zapobiegania

Awariom,

Wewnętrzny

Plan

Operacyjno

–

Ratowniczy,

Instrukcję

technologiczno – ruchową, Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Monitoring bazy paliw
odbywa się na trzech poziomach, a wszystkie eksploatowane zbiorniki magazynowe gazu
i paliw posiadały aktualne dopuszczenia UDT do użytkowania.
W trakcie kontroli dokonano kontrolnego poboru wody z pięciu piezometrów
stanowiących lokalną sieć monitoringu, podczas którego stwierdzono zły stan techniczny
piezometrów.
W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie pokontrolne, w którym
zobowiązano przedsiębiorcę do doprowadzenia do należytego stanu technicznego oraz
odpowiedniego zabezpieczenia piezometrów stanowiących sieć lokalnego monitoringu wód
podziemnych oraz uzupełnienia zgłoszenia, dokonanego na podstawie art. 250 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska [12].
Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego Kazimierz ROGALA,
Przyłęk 3a, 36-107 Przyłęk, gmina Niwiska
W Zakładzie Obróbki Kamienia Budowlanego Kazimierz ROGALA w Przyłęku
przeprowadzono trzy kontrole planowe. Były one związane z interwencją dotyczącą
uciążliwości hałasowej, pochodzącej od prowadzonej przez niego działalności. Podczas
pierwszej kontroli nie wykonano pomiarów hałasu ze względu na niesprzyjające warunki
atmosferyczne. Wykonane podczas drugiej kontroli pomiary, nie uwzględniły wszystkich
zainstalowanych w Zakładzie maszyn, tj. traków do cięcia bloków kamiennych, ze względu na
fakt, że pracują one okresowo. Trzecią kontrolę przeprowadzono w związku z pismem
właściciela Zakładu informującym o fakcie uruchomienia wszystkich urządzeń, w tym 4
traków. Wykonane pomiary poziomu hałasu zarówno przy niepracujących urządzeniach traków,
jak i podczas ich pracy nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
Stwierdzone zaś podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie, m. in. gospodarki
odpadami, w tym opakowaniowymi, gospodarki ściekowej, emisji do powietrza, ponoszenia
opłat za korzystanie ze środowiska, stały się powodem udzielenia w toku kontroli pouczeń oraz
wydania dwóch zarządzeń pokontrolnych, w których zobowiązano przedsiębiorców do
przestrzegania obowiązujących przepisów.

8. Podsumowanie
Przedmiotem opracowania jest syntetyczna informacja o stanie środowiska w powiecie
kolbuszowskim w 2008 roku, w zakresie jakości wód powierzchniowych płynących i powietrza
atmosferycznego,

emisji

zanieczyszczeń

do
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środowiska

oraz

poziomów

pól

elektromagnetycznych, a także omówienie działań kontrolnych przeprowadzonych w 2008
i 2009 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Wyniki przeprowadzonych pomiarów i analiz monitorowanych elementów środowiska
oraz działań kontrolnych są następujące:
-

ocena wód rzecznych, zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia
2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
[8], będzie przeprowadzona w terminie późniejszym i zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

-

główne rzeki powiatu kolbuszowskiego Łęg i Przyrwa nie wykazują eutrofizacji, i nie są
wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych,

-

ocena jakości powietrza na obszarze województwa podkarpackiego prowadzona jest
w dziewięciu strefach. Powiat kolbuszowski włączony jest do strefy rzeszowskołańcuckiej. W ocenie rocznej za 2008 rok, strefa rzeszowsko-łańcucka uzyskała klasę A dla
dwutlenku siarki, tlenków azotu, benzenu oraz pyłu PM10, co oznacza, że stężenia żadnej
z tych substancji nie przekroczyły ustalonych dla nich standardów imisyjnych,

-

w 2008 roku poziom emisji ścieków na terenie powiatu kolbuszowskiego wynosił 1721,6
tys. m3,

-

roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, z uwzględnieniem zakładów
z powiatu kolbuszowskiego o największej emisji, w 2008 roku wynosiła odpowiednio:
dwutlenek siarki – 19563 kg/rok,
tlenki azotu – 38111 kg/rok,
tlenek węgla – 241838 kg/rok,
pył – 6059 kg/rok,
dwutlenek węgla – 14769 Mg/rok,

-

badania przeprowadzone w 2008 roku, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych, w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu
kolbuszowskiego. Pomiary prowadzone były w dwóch punktach: w Kolbuszowej – rejon

ulicy Obrońców Pokoju (wynik pomiaru – 0,14 [V/m]) oraz w Majdanie
Królewskim (wynik pomiaru – 0,13 [V/m]),
-

w 2008 i 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
przeprowadził 32 kontrole w jednostkach z terenu powiatu kolbuszowskiego, w tym 26
kontroli planowych oraz 6 pozaplanowych,

-

w ramach działań pokontrolnych wydano 16 zarządzeń pokontrolnych, w których
zobowiązano przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Ponadto 15 razy
występowano do organów samorządowych i rządowych.
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