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1. Wstęp
Celem

opracowania

niniejszej

informacji

jest

przedstawienie

stanu

środowiska

w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu niżańskiego, w oparciu
o dane pozyskane w 2012 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ), oraz przedstawienie działań
kontrolnych WIOŚ na terenie powiatu.
Państwowy monitoring środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska.
Został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia
wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 10 lat później ustawa Prawo ochrony środowiska
wzmocniła dodatkowo rangę PMŚ, definiując system, jako obejmujący nie tylko diagnozę stanu
środowiska, ale także jego prognozę oraz nałożyła obowiązek systematycznego gromadzenia,
przetwarzania i rozpowszechniania danych o środowisku. Działalność PMŚ z mocy art. 24 ustawy
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony
Środowiska.
Do podstawowych zadań Państwowego monitoringu środowiska należy:
-

dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych
komponentów środowiska dla oceny skuteczności realizacji programów ochrony środowiska,

-

analizowanie procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym,

-

informowanie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych,

-

dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska.
Za badania o charakterze monitoringowym uznawane są pomiary spełniające warunki:

cykliczności, unifikacji metodyk, unifikacji sprzętu, unifikacji interpretacji.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w ramach PMŚ, prowadzi badania
jakości wód w rzekach oraz jakości powietrza, a także pomiary poziomów pól elektromagnetycznych
i hałasu komunikacyjnego.
W rozdziałach 3, 4, i 6 „Informacji o stanie środowiska w powiecie niżańskim w 2012 roku”
przedstawione zostały dane pochodzące z PMŚ w zakresie badań monitoringowych rzek, powietrza
oraz poziomów pól elektromagnetycznych. Rozdział 5 dotyczy emisji zanieczyszczeń do wód
i powietrza. Rozdział 7 zawiera informację na temat działań kontrolnych WIOŚ. Rozdział 8 stanowi
podsumowanie pracy. Ostatni, 9 rozdział, zawiera spis literatury, wykorzystanej w opracowaniu.
Badania w zakresie jakości wód powierzchniowych i powietrza oraz pomiary poziomów pól
elektromagnetycznych wykonało Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, które posiada wdrożony system jakości, co jest spełnieniem wymagań wynikających
z art. 28f, pkt. 3 ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
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2. Informacje ogólne
Powiat niżański położony jest w północnej części województwa podkarpackiego i sąsiaduje
z następującymi powiatami tego województwa: stalowowolskim, kolbuszowskim, rzeszowskim,
leżajskim. Od strony północnej graniczy z powiatem janowskim, a od strony wschodniej z powiatem
biłgorajskim województwa lubelskiego.
Powierzchnia powiatu stanowi 4,4% obszaru województwa podkarpackiego i wynosi 786 km2.
Na terenie powiatu mieszka 67 721 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 86 mieszkańców na
1 km2 [8].
Powiat niżański posiada bogatą sieć rzek, kanałów oraz rowów melioracyjnych. Główną rzeką
powiatu jest San. Drugą co do wielkości jest rzeka Tanew, mająca ujście do Sanu w m. Ulanów.
Do większych rzek, przepływających przez teren powiatu, należą: Rudnia (lewobrzeżny dopływ
Sanu), Głęboka (lewobrzeżny dopływ Rudni), Bukowa (prawobrzeżny dopływ Sanu), Gilówka
(lewobrzeżny dopływ Bukowej), Barcówka (lewobrzeżny dopływ Sanu).
Wody powierzchniowe nie stanowią źródeł zabezpieczenia w wodę pitną i do celów
gospodarczych.
Przemysł skupiony jest głównie w mieście Nisku i tu znajdują się najważniejsze źródła emisji
zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.
Stan czystości powietrza związany jest z funkcjonowaniem na tym terenie m.in. przemysłu
metalurgicznego i ceramicznego (cegielnie), jak również z bliskim sąsiedztwem powiatu
stalowowolskiego. Znaczenie ma tu też emisja ze środków transportu – głównie drogowego.

3. Monitoring stanu wód powierzchniowych
Obowiązek badania i oceny stanu wód powierzchniowych w ramach Państwowego
monitoringu środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne [10],
przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie
elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi badania stanu wód
powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z Programem Państwowego
Monitoringu Środowiska w województwie podkarpackim, zatwierdzanym przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska.
Badania realizowane są w wyznaczonych, dla potrzeb planowania gospodarowania wodami,
jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcwp), którymi są jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub
kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. Każda
jednolita część wód powierzchniowych przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód,
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które charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego,
wysokości bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód
ustalane są warunki referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas
stanu/potencjału ekologicznego.
W programie monitoringu środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2010-2012
[11], znalazło się pięć jcwp z terenu powiatu niżańskiego, w których prowadzono badania
w wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolny (ppk):
-

San od Złotej do Rudni (kod jcwp: PLRW20002122779); ppk San - Krzeszów,

-

Tanew od Łady do ujścia (kod jcwp: PLRW20001922899); ppk Tanew - Wólka Tanewska,

-

Barcówka (kod jcwp: PLRW20001722929); ppk Barcówka - Stalowa Wola,

-

Bukowa od Rakowej do ujścia (kod jcwp: PLRW200019229499); ppk Bukowa - Chłopska Wola,

-

San od Rudni do ujścia (kod jcwp: PLRW20002122999); ppk San - Wrzawy.
W punktach pomiarowo-kontrolnych Tanew - Wólka Tanewska oraz San - Wrzawy

realizowano program badań przewidziany dla monitoringu diagnostycznego. Zadaniem monitoringu
diagnostycznego, wykonywanego co 6 lat, jest kompleksowy przegląd stanu wód w obszarze
dorzecza.
W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych realizowano program badań przewidziany
dla monitoringu operacyjnego. Monitoring operacyjny prowadzony jest co 3 lata w jednolitych
częściach wód zagrożonych niespełnieniem ustanowionych dla nich celów środowiskowych,
wyznaczonych na podstawie oceny wpływu znaczących oddziaływań na stan wód lub monitoringu
diagnostycznego oraz w celu kontroli zmian ich stanu.
We wszystkich punktach kontrolnych, w ramach programu monitoringu obszarów
chronionych, prowadzono również badania w zakresie umożliwiającym ocenę eutrofizacji wód
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz w ppk Tanew - Wólka
Tanewska, Bukowa - Chłopska Wola i San - Wrzawy – badania w zakresie przypisanym dla wód
przeznaczonych do bytowania ryb.
Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w celu ochrony znajdujących się tam wód
użytkowanych przez ludzi oraz dla zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio zależnych od wody.
Do obszarów chronionych zalicza się:
-

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

-

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

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

-

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

3.1.

Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych
Podstawą oceny stanu wód jest realizacja Programu Państwowego monitoringu środowiska

województwa podkarpackiego na lata 2010-2012 i Aneksu Nr 1 do Programu, zatwierdzonych przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Program monitoringu wód powierzchniowych na lata 2010-2012 zaprojektowany został
w 2009 r., w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy prawne:
-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia

monitoringu

jednolitych

części

wód

powierzchniowych

i

podziemnych

(Dz.U.2009.81.685),
-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji jednolitych
części wód powierzchniowych (Dz.U.2008.162.1008).
W 2011 r. ukazały się nowe rozporządzenia w powyższym zakresie, których zapisy

wprowadziły zmiany w sposobie prowadzenia monitoringu i sposobie klasyfikowania stanu
i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych:
-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia

monitoringu

jednolitych

części

wód

powierzchniowych

i

podziemnych

(Dz.U.2011.258.1550),
-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz.U.2011.257.1545).
Zmiany te zostały uwzględnione w ocenie stanu jednolitych części wód rzecznych za lata

2010-2012 r. Jedną z bardziej istotnych zmian jest wprowadzenie obowiązku monitoringu obszarów
chronionych.
Przy ocenie stanu wód korzystano również z opracowanych w GIOŚ i zatwierdzonych przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska w sprawie: wykonania weryfikacji oceny jednolitych części wód powierzchniowych (rzek,
zbiorników zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) za lata 2010 i 2011, sporządzenia oceny
dla jcw ww. kategorii za rok 2012”.
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Zgodnie z Wytycznymi GIOŚ, w ocenie stanu wód za 2012 r. zastosowane zostało
dziedziczenie

oceny,

czyli

przeniesienie

wyników

klasyfikacji

elementów

biologicznych,

fizykochemicznych, hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat 2010-2011, w przypadku
gdy jednolita część wód nie była objęta monitoringiem w 2012 r., oraz aktualizacja wykonanej oceny
o wyniki monitoringu wód powierzchniowych uzyskane w 2012 r.
Kolejność działań klasyfikacyjnych, przeprowadzonej oceny stanu wód w jednolitych
częściach wód rzecznych, zaprezentowano na przedstawionym poniżej schemacie blokowym
(ryc. 3.1).

Ryc. 3.1. Ogólna procedura oceny stanu wód powierzchniowych zastosowana dla badań monitoringowych
prowadzonych w latach 2010-2012 (źródło: [13])

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny w przypadku
wód silnie zmienionych) wyznaczają elementy biologiczne, charakteryzujące występowanie w wodach
różnych zespołów organizmów, wspomagane przez elementy hydromorfologiczne i elementy
fizykochemiczne, w tym specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne. W latach 20102012, w punktach pomiarowo-kontrolnych, w których realizowano program monitoringu
diagnostycznego, badaniami objęte zostały trzy elementy biologiczne: fitobentos lub fitoplankton,
makrofity i makrobezkręgowce bentosowe. W programie monitoringu operacyjnego badanym
elementem biologicznym był fitobentos lub fitoplankton. W wybranych częściach wód
przeprowadzono również badania ichtiofauny.
Według definicji zawartej w ustawie Prawo wodne [10], silnie zmieniona część wód to taka, której
charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących
wynikiem działalności człowieka. Do takich niekorzystnych przeobrażeń zaliczyć można zmiany
naturalnych warunków hydromorfologicznych spowodowane zabudową hydrotechniczną koryt cieków
oraz ich regulacjami, w wyniku których zaburzona została ciągłość biologiczna rzek i potoków.
Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, które charakteryzują
występowanie w wodach substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających.
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Stan wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji stanu/potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód jest dobry, jeżeli są spełnione warunki: stan
ekologiczny części wód jest co najmniej dobry (lub potencjał ekologiczny jest dobry i powyżej
dobrego) i stan chemiczny jest dobry oraz zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla
obszarów chronionych. Jeśli któryś z tych warunków nie został spełniony, wówczas stan wód określa
się jako zły. Oceny stanu jednolitych części wód dokonuje się także w sytuacji, 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. W takich przypadkach stan
wód oceniany jest jako zły.
Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych, które znajdują się w granicach
administracyjnych powiatu niżańskiego, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w latach
2010-2012, przedstawia się następująco:
-

San od Złotej do Rudni – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach chronionych
DOBRY,

-

Tanew

od

Łady

do

ujścia

–

stan

ekologiczny

DOBRY,

stan

ekologiczny

w obszarach chronionych UMIARKOWANY, stan chemiczny DOBRY, stan jcwp ZŁY,
-

Barcówka – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny w obszarach
chronionych UMIARKOWANY, stan jcwp ZŁY,

-

Bukowa od Rakowej do ujścia – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach
chronionych UMIARKOWANY, stan jcwp ZŁY,

-

San od Rudni do ujścia – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny
w obszarach chronionych UMIARKOWANY, stan chemiczny DOBRY, stan jcwp ZŁY.
W tabeli 3.1 zestawiono zweryfikowane wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego,

stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r., z uwzględnieniem
procedury dziedziczenia ocen.
Szczegółowe dane monitoringowe, na podstawie których wykonana została ocena
stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu wód, w poszczególnych punktach
pomiarowo-kontrolnych i jednolitych częściach wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2012
na terenie województwa podkarpackiego, a także ocena spełnienia wymogów określonych dla
obszarów chronionych, są dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/, w zakładce Informacje o środowisku.
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Klasa elementów FCH-SZ

Klasa elementów FCH

Klasa elementów HYMO

Klasa elementów BIOL

Ichtiofauna

Wskaźnik MZB

Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

Klasa wskaźnika FLORA

Makrofity (MIR)

Fitobentos (IO)

Fitoplankton (IFPL)

Nazwa i kod
punktu
pomiarowokontrolnego

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE
Program monitoringu

Nazwa i kod
ocenianej jednolitej
części wód

Silnie zmieniona JCW (T/N)

Lp

Typ abiotyczny

Tabela 3.1. Zestawienie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r. (źródło: [13])

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

Ocena
spełnienia
wymagań
dodatkowych
dla obszarów
chronionych

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
w obszarach
chronionych

STAN
CHEMICZNY

STAN
JCW

DOBRY

ZŁY

(TAK/NIE)

OBSZAR DORZECZA WISŁY
Region wodny Górnej Wisły
Zlewnia 227.San od Wisłoka do Tanwi
85

San od Złotej do Rudni San - Krzeszów
PLRW20002122779
PL01S1601_3308

21

N

MO

II

19

N

MD

II

DOBRY

TAK

DOBRY

DOBRY

NIE

UMIARKOWANY

PPD

UMIARKOWANY

NIE

UMIARKOWANY

ZŁY

I

II

DOBRY

NIE

UMIARKOWANY

ZŁY

II

II

UMIARKOWANY

NIE

UMIARKOWANY

II

I

II

II

II

I

II

III

III

II

II

III

Zlewnia 228.Tanew
87

Tanew od Łady do
ujścia
PLRW20001922899

Tanew - Wólka
Tanewska
PL01S1601_1958

II

Zlewnia 229.San od Tanwi do ujścia
2

Barcówka
PLRW20001722929

Barcówka - Stalowa
Wola
PL01S1601_1956

17

T

MO

III

3

Bukowa od Rakowej
do ujścia
PLRW200019229499

Bukowa - Chłopska
Wola
PL01S1601_1959

19

N

MO

II

6

San od Rudni do ujścia
PLRW20002122999

San - Wrzawy
PL01S1601_1955

21

T

MD

II

III

III

11

II

DOBRY

ZŁY

OBJAŚNIENIA DO TABELI 3.1:

stan / potencjał ekologiczny
potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny
BARDZO DOBRY

stan bardzo dobry /
potencjał maksymalny

DOBRY

stan / potencjał dobry

UMIARKOWANY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

DOBRY I POWYŻEJ
DOBREGO

stan chemiczny
DOBRY
PSD_sr
PSD_max
PSD

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

stan
DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
Program monitoringu
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny
IFPL
- wskaźnik fitoplanktonowy
IO
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
MIR
- Makrofitowy Indeks Rzeczny
Wskaźnik FLORA
- zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych
MMI
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych
Wskaźnik MZB
- wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych
Klasa elementów BIOL
Klasa elementów HYMO
Klasa elementów FCH
Klasa elementów FCH-SZ

- klasa elementów biologicznych
- klasa elementów hydromorfologicznych
- klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5)
- klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (gr. 3.6)

4. Monitoring powietrza atmosferycznego
Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika z art.
88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [9].
Na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 cytowanej ustawy, do prowadzenia badań jakości
powietrza atmosferycznego i wykonywania rocznych ocen zobowiązany jest wojewódzki inspektor
ochrony środowiska.
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 Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu [6].
Od 2002 r., w oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza, Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie
podkarpackim. Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami.
Wyniki oceny poziomów substancji w strefach stanowią dla zarządu województwa podstawę
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określenia naprawczych Programów Ochrony Powietrza dla stref, w których przekroczone zostały
standardy jakości.
W zakresie wszystkich zanieczyszczeń, uwzględnionych w ocenie za rok 2012, województwo
podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią miasto Rzeszów o liczbie
mieszkańców przekraczającej 100 tys. oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.
Powiat niżański należy do strefy podkarpackiej.
Podział województwa podkarpackiego na strefy przedstawiono na ryc. 4.1.

Ryc. 4.1. Podział stref jakości powietrza w województwie podkarpackim (źródło: [4])

4.1.

Roczna ocena jakości powietrza za rok 2012
System monitoringu powietrza w województwie podkarpackim oparty jest na pomiarach

stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (tzw. imisji), na stacjach działających w ramach Państwowego
monitoringu środowiska, nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie.
Przy opracowywaniu oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza, analizie poddano wyniki
pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń z 12 stacji i stanowisk pomiarowych, włączonych do
wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Ich lokalizację przedstawiono na ryc. 4.2.
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Jednostkowe wyniki stężeń zanieczyszczeń ze stacji automatycznych i manualnych,
zlokalizowanych na obszarze województwa, udostępniane są na stronie internetowej WIOŚ
w Rzeszowie: http://www.wios.rzeszow.pl/

Ryc. 4.2. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza w województwie
podkarpackim w roku 2012 (źródło: [12])

W ocenie rocznej dla województwa, dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów
określonych w celu ochrony zdrowia, uwzględniane są następujące substancje: dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM2.5, pył zawieszony PM10 oraz
zanieczyszczenia zawarte w pyle PM10: ołów, kadm, nikiel, arsen, benzo(a)piren.
Do zanieczyszczeń, które uwzględniane są w ocenie rocznej, sporządzanej pod kątem
spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu
(w przeliczeniu na dwutlenek azotu), ozon.
Podstawę klasyfikacji stref, w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2012,
stanowiły:
-

w przypadku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ołowiu, pyłu zawieszonego
PM10, benzenu i tlenku węgla – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (w odniesieniu do
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poziomów dopuszczalnych ustalonych dla stężeń 1-godzinnych, dobowych i rocznych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu [5] określa dozwoloną liczbę przekroczeń ustalonych norm),
-

w przypadku pyłu PM2.5 – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony
o margines tolerancji,

-

w przypadku arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu i ozonu – poziom docelowy.

4.2.

Jakość powietrza w strefie podkarpackiej
Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2012 opracowana została

w oparciu o przepisy, wprowadzone w życie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska [9] i odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Środowiska:
-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.914),

-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031),

-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032).
Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których, w rozporządzeniu Ministra Środowiska

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, określono wartości
dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu.

Tabela 4.1. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu (źródło: [5])
Nazwa
substancji

Okres uśredniania
wyników

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(µg/m3)

Benzen

rok kalendarzowy

5

Dwutlenek
azotu

1/
1/

jedna godzina

200
1/

rok kalendarzowy

40
1/

jedna godzina
Dwutlenek
siarki

Ołów
Pył PM 10

350

24 godziny
rok kalendarzowy
i pora zimowa (okres od 01.X do 31.III)
rok kalendarzowy

1/

125
2/

20
1/

0,5
1/

24 godziny

50
1/

rok kalendarzowy

40

1/

poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
2/

poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin
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Dopuszczalna częstość
przekraczania
dopuszczalnego
poziomu w roku

18 razy
24 razy
3 razy
35 razy
-

Tabela 4.2. Poziomy docelowe niektórych substancji w powietrzu (źródło: [5])
Substancja

Okres uśredniania wyników
pomiarów

Arsen

rok kalendarzowy

6 ng/m3

1/

Benzo(a)piren

rok kalendarzowy

1 ng/m3

1/

Kadm

rok kalendarzowy

5 ng/m3

1/

Nikiel

rok kalendarzowy

20 ng/m3

8-godzin

120 µg/m3

Okres wegetacyjny
(1V-31VII)

18000 µg/m3 h

Ozon

Docelowy poziom substancji
w powietrzu

1/
1/

2/

1/

poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
2/

poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

Tabela 4.3. Poziom dopuszczalny PM2.5 w powietrzu powiększony o margines tolerancji (źródło: [5])
Poziom dopuszczalny PM2.5 w powietrzu
powiększony o margines tolerancji) [µg/m3]

Okres
uśredniania
stężeń

Poziom
dopuszczalny
PM2.5
w powietrzu
w [µg/m3]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

rok
kalendarzowy

25

30

29

29

28

27

26

26

25

W 2012 r., klasyfikacji strefy podkarpackiej dokonano w oparciu o pomiary stężeń dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5, arsenu,
niklu, kadmu, ołowiu i benzo(a)pirenu w pyle PM10, a także benzenu.
Uzyskane wyniki pomiarów zinterpretowano w odniesieniu do standardów jakości powietrza
określonych w przepisach prawnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi [5] (tabela 4.1, 4.2 i 4.3).
Dwutlenek siarki
W 2012 r. na obszarze województwa podkarpackiego badania zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem siarki w kryterium ochrony zdrowia prowadzono w 4 punktach pomiarowych (tabela
4.4), metodą automatyczną z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń oraz metodą pasywną.

Tabela 4.4. Zestawienie stężeń średniorocznych dwutlenku siarki uzyskanych w 2012 r. na stacjach
pomiarowych (źródło: [12])
Lp. Lokalizacja Stanowisko
pomiarowe

1
2
3
4

Rzeszów
Jasło
Przemyśl
Żydowskie

Szopena
Sikorskiego
Mickiewicza
Żydowskie

Rodzaj
pomiarów

automatyczne
automatyczne
automatyczne
pasywne

16

Stężenie
Liczba
średnioroczne przekroczeń

Liczba
przekroczeń

[µg/m3]

stężeń 1godz.

10
10
7,4
2,7

stężeń 24-godz.

-

-

Z wyników pomiarów dwutlenku siarki, przeprowadzonych w 2012 r., w wojewódzkiej sieci
monitoringu jakości powietrza wynika, że stężenia SO2 na obszarze województwa podkarpackiego
utrzymywały się na niskim poziomie.
W strefie podkarpackiej stężenia średnioroczne SO2 kształtowały się na poziomie: w Jaśle
10,0 µg/m3, w Przemyślu 7,4 µg/m3. W Nisku, z uwagi na duże braki danych w serii pomiarowej, nie
obliczono średniorocznego stężenia SO2, przy ocenie rocznej wzięto natomiast pod uwagę przebieg
stężeń jednogodzinnych i obliczonych z nich stężeń dobowych na przestrzeni roku.
Na stacji pomiarowej w Nisku najwyższe stężenia jednogodzinne SO2 wyniosło 141,5 µg/m3
(40,4% normy), maksymalne stężenie średniodobowe – 55 µg/m3 (44% normy) (ryc. 4.3).

Ryc. 4.3. Stężenia średniomiesięczne SO 2 w Nisku w 2012 r. (źródło: [12])

Ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki, w kryterium
ochrony zdrowia, strefa podkarpacka zakwalifikowana została do klasy A, co oznacza, że na terenie
województwa nie wystąpiło w 2012 r. zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych stężeń ustalonych dla
dwutlenku siarki w powietrzu.
Dwutlenek azotu
W 2012 r., na obszarze województwa podkarpackiego, badania zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem azotu, w kryterium ochrony zdrowia, prowadzono w 3 punktach pomiarowych, metodą
automatyczną z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń oraz metodą pasywną.
W strefie podkarpackiej średnioroczne stężenie dwutlenku azotu w Jaśle, zmierzone na stacji
przy ul. Sikorskiego, wyniosło 15,8 µg/m3 i stanowiło 39,5% dopuszczalnej normy (tabela 4.5).
W pozostałych punktach pomiarowych w Nisku i Przemyślu, z uwagi na braki w seriach
pomiarowych, nie obliczono stężenia średniorocznego. Przy ocenie brano pod uwagę przebieg stężeń
jednogodzinnych w ciągu roku. Maksymalne stężenia godzinowe, zanotowane na stacji pomiarowej
w Nisku, wyniosło 89,3 µg/m3 (45% normy).
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Tabela 4.5. Zestawienie stężeń średniorocznych dwutlenku azotu uzyskanych w 2012 r. na stacjach
pomiarowych (źródło: [12])
Lp. Lokalizacja Stanowisko
pomiarowe

Rodzaj
pomiarów

Stężenie
średnioroczne
3

[µg/m ]

1 Rzeszów
Szopena
automatyczne
2 Jasło
Sikorskiego automatyczne
3 Żydowskie Żydowskie pasywne

Liczba
przekroczeń

Liczba
przekroczeń

stężeń 24-godz.

stężeń 1godz.

20,5
15,80
1,8

-

-

W oparciu o dostępne wyniki pomiarów dokonano klasyfikacji stref w województwie
podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu
w kryterium ochrony zdrowia za rok 2012. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm na
żadnej stacji monitoringu powietrza, zlokalizowanej na obszarze województwa, co dało podstawę do
zakwalifikowania strefy podkarpackiej do klasy A.
Tlenek węgla
W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego pomiary zanieczyszczenia powietrza
tlenkiem węgla prowadzono na dwóch stacjach pomiarowych w Rzeszowie przy ul. Szopena
i w Nisku przy ul. Szklarniowej.
Obliczone maksymalne 8-godzinne kroczące stężenia tlenku węgla, na stacjach pomiarowych
w województwie podkarpackim, nie przekraczały dopuszczalnej normy w żadnej dobie pomiarowej.
Maksymalne wartości ze średnich 8-godzinnych kroczących, obliczonych na podstawie pomiarów
1-godzinnych, zanotowanych na stanowiskach pomiarowych, wyniosły:
-

w strefie miasto Rzeszów na stacji przy ul. Szopena – 2897,7 µg/m3 (28,9% normy),

-

w strefie podkarpackiej na stacji w Nisku przy ul. Szklarniowej – 3734,3 µg/m3 (37,3% normy).
W ocenie jakości powietrza, w województwie podkarpackim, za rok 2012, w zakresie tlenku

węgla, strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy A.
Benzen
Pomiary stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego benzenem prowadzono
w 2012 r., w województwie podkarpackim, w 6 punktach pomiarowych metodą pasywną. Wykonano
dwanaście dwutygodniowych serii pomiarowych, równo rozłożonych w ciągu roku.
Stężenia średnioroczne benzenu w wyznaczonych punktach pomiarowych nie wykazały
przekroczenia dopuszczalnej normy rocznej. Najwyższe stężenie średnioroczne benzenu na poziomie
2,5 µg/m3 (50% normy) zanotowano w Przemyślu. Na stacji pomiarowej w Nisku stężenie
średnioroczne wyniosło 2,1 µg/m3 (42% normy).
Na podstawie wyników badań dokonano klasyfikacji stref w województwie podkarpackim ze
względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem w kryterium ochrony zdrowia.
Strefę podkarpacką zaliczono do klasy A (dotrzymany roczny standard imisyjny dla benzenu).
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Pył zawieszony PM10
W 2012 r., monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w strefie
podkarpackiej, prowadzone było w 7 punktach pomiarowych, z których wyniki uwzględniono
w ocenie jakości powietrza. Stanowiska zlokalizowane były w: Przemyślu, Jaśle, Nisku, Mielcu,
Krośnie, Jarosławiu, Sanoku.
Na obszarze województwa podkarpackiego występuje ponadnormatywne zanieczyszczenie
powietrza pyłem PM10. Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2012, w strefach województwa
podkarpackiego zanotowane zostały przekroczenia standardów imisyjnych, ustalonych dla tego
zanieczyszczenia.

Ryc. 4.4. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [12])

Na podstawie serii pomiarowych pyłu PM10 stwierdzono przekroczenie normy średniorocznej
pyłu PM10 w Jarosławiu i w Przemyślu (ryc.4.4). Na wszystkich stanowiskach pomiarowych,
z wyjątkiem Sanoka, liczba dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 µg/m3 przekroczyła
określoną w rozporządzeniu dopuszczalną ilość. Najwięcej przypadków przekroczeń normy dobowej
PM10 stwierdzono w Przemyślu i w Jarosławiu. Najmniej dni ze stężeniem dobowym wyższym od
50 µg/m3 zanotowano w Nisku i Sanoku. W Jaśle, Krośnie i Mielcu zanotowano zbliżoną liczbę
przekroczeń dobowych pyłu PM10 zawierającą się w przedziale 57-60 przypadków.
Na podstawie wyników badań dokonano klasyfikacji stref w województwie podkarpackim ze
względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM10 w kryterium ochrony zdrowia.
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy C (przekroczenie standardów
imisyjnych określonych dla pyłu PM10).
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Pył zawieszony PM2.5
W roku 2012 poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 w strefie podkarpackiej
monitorowano metodą manualną na dwóch stanowiskach pomiarowych w Krośnie i w Nisku oraz
metodą automatyczną w Jaśle i w Przemyślu. Wyniki pomiarów pyłu PM2.5 z Niska nie zostały
uwzględnione w ocenie ze względu na niewystarczający procent uzyskanych danych.
Na stacji pomiarowej w Krośnie średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 32,2 µg/m3
i stanowiło 128,8% normy rocznej. Na stacji pomiarowej w Przemyślu średnioroczne stężenie pyłu
PM2.5 wyniosło 39,8 µg/m3 i stanowiło 159,2% normy rocznej. W Jaśle stężenie średnioroczne pyłu
PM2.5 wyniosło 30,9 µg/m3 i stanowiło 123,6% normy rocznej (ryc.4.5).

Ryc. 4.5. Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [12])

Dla rozpoznania prawdopodobnego poziomu stężenia tego zanieczyszczenia w innych
rejonach strefy podkarpackiej dokonano przeliczenia wyników PM10 na PM2.5 ze stacji w Jarosławiu,
Mielcu, Nisku i Sanoku. Wskaźniki przeliczeniowe stężeń pyłu PM2.5 ze zmierzonych wartości
stężeń pyłu PM10 dla poszczególnych stacji pomiarowych dobrane zostały na podstawie informacji,
zawartych w „Opracowaniu prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Polsce na lata
2010, 2015, 2020 wraz z analizą uwarunkowań i oceną kosztów osiągnięcia standardów dla pyłu
określonych projektowaną dyrektywą w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i czystszego
powietrza dla Europy” przygotowanym przez Biuro Studiów Proekologicznych „EKOMETRIA”
Sp. z o.o. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
W punktach pomiarowych w Jarosławiu, Sanoku, Nisku i Mielcu przewidywany
z przeliczenia PM10/PM2.5 poziom stężenia pyłu PM2.5 wyniósł od 23,8 µg/m3 do 37,7 µg/m3.
Na ryc. 4.6. przedstawiono prawdopodobne stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w punktach
pomiarowych na obszarze strefy podkarpackiej, wynikające z przeliczenia PM10/PM2.5.
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Ryc. 4.6. Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 (przeliczone z PM10) w strefie podkarpackiej w 2012 r.
(źródło: [12])

Na podstawie wyników badań dokonano klasyfikacji stref w województwie podkarpackim ze
względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM2.5 w kryterium ochrony zdrowia.
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy C (przekroczenie standardów
imisyjnych określonych dla pyłu PM2.5). Przy opracowywaniu Programu Ochrony Powietrza
wskazane byłoby uwzględnienie obszarów, na których przeliczenie PM10/PM2.5 wykazuje
przekroczenia w zakresie pyłu o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm.
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10
Badania benzo(a)pirenu prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza,
w 2012 r., wykazały przekroczenie wartości docelowej we wszystkich punktach pomiarowych.
Najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a)piranu, wynoszące 6,3 ng/m3 (630% poziomu odniesienia),
odnotowano w Przemyślu. W pozostałych punktach pomiarowych średnioroczne stężenia
benzo(a)pirenu zawierały się w przedziale 3,3-6 ng/m3 (330-600% wartości docelowej). Na stacji
pomiarowej w Nisku odnotowano 4,7 ng/m3, to jest 470% wartości docelowej.
Po przeanalizowaniu wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza dokonano
klasyfikacji stref w województwie podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego benzo(a)pirenem, w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów
i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy C, co oznacza, że na terenie województwa wystąpiło
przekroczenie wartości docelowej, ustalonej dla B(a)P w powietrzu.
Zanieczyszczenia w pyle PM10
Arsen – z badań prowadzonych w 2012 r., w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości
powietrza, wynika, że stężenia arsenu na całym obszarze województwa podkarpackiego utrzymywały
się na niskim poziomie. Najwyższe średnioroczne stężenie As wynoszące 2 ng/m3 (33% poziomu
docelowego) odnotowano w Jaśle.
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Kadm – badania przeprowadzone w 2012 r., w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości
powietrza, nie wykazały przekroczenia rocznego poziomu docelowego ustalonego dla kadmu.
W punktach pomiarowych średnioroczne stężenia kadmu kształtowały się na poziomie 0,8-1,5 ng/m3
(16-30% poziomu docelowego).
Nikiel – z badań prowadzonych w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza wynika,
że stężenia niklu nie przekroczyły w 2012 r. na obszarze województwa podkarpackiego wartości
docelowej. W punktach pomiarowych średnioroczne stężenia niklu kształtowały się na niskim
poziomie 1,5-2,2 ng/m3 (7,5-11% poziomu docelowego). Najwyższe średnioroczne stężenie niklu
wynoszące 2,2 ng/m3 odnotowano w Przemyślu.
Ołów – badania prowadzone w ramach wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza nie
wykazały przekroczenia poziomu dopuszczalnego ołowiu na obszarze województwa podkarpackiego
w 2012 r. W punktach pomiarowych średnioroczne stężenia ołowiu kształtowały się w przedziale
0,02-0,04 µg/m3 (4-8% poziomu dopuszczalnego). Najwyższe średnioroczne stężenie Pb odnotowano
w Jaśle.

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 [9], włącza się do zasobów informacyjnych PMŚ dane o rodzajach i ilości substancji lub
energii wprowadzanych do środowiska; w tym do wód i powietrza.
W opracowaniu przedstawiono informację o emisji ścieków i zanieczyszczeń pyłowogazowych do środowiska. Dane w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych pochodzą
z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [14], prowadzonej przez WIOŚ
w Rzeszowie, w zakresie emisji ścieków wykorzystano dane z GUS [7].

5.1.

Emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych płynących
Zasady gospodarowania wodami w Polsce, w tym ochrony zasobów wodnych przed

zanieczyszczeniem, zostały określone w ustawie Prawo wodne [10]. Zadania w zakresie planowania
gospodarki wodnej na poziomie krajowym realizuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW).
W 2011 r. KZGW przeprowadził analizę presji antropogenicznych w jednolitych częściach wód
należących do dorzecza Wisły (m.in. obszar województwa podkarpackiego), a następnie uwzględnił
jej wyniki w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
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Największą presję na stan jakościowy wód powierzchniowych wywiera emisja ścieków
komunalnych. Zrzuty zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego są przyczyną eutrofizacji wód.
Degradacja jakości wód, powodowana emisją ścieków komunalnych, jest głównym problemem
gospodarki wodnej w Polsce. Dlatego wszystkie części wód powierzchniowych w kraju zostały
uznane za obszary chronione, zagrożone występowaniem zjawiska eutrofizacji komunalnej i objęte
szczególnym rodzajem monitoringu. Monitoring ten ma za zadanie pozyskanie wiedzy na temat stanu
wód, w tym stanu wód na obszarach chronionych, celem podejmowania właściwych działań
zachowawczych lub naprawczych. Badania i oceny wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie potwierdzają
niezadowalający stan wód w województwie. Spośród 94 jednolitych części wód, badanych w latach
2010-2012, w 50% części wód stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji, spowodowanej
odprowadzaniem do wód zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych (ryc. 5.1). Spośród jednolitych
części wód, występujących na terenie powiatu niżańskiego i objętych monitoringiem w latach 20102012, eutrofizację stwierdzono w przypadku jcwp Barcówka.

Ryc. 5.1. Rozmieszczenie występowania eutrofizacji wód powierzchniowych, spowodowanej odprowadzaniem
zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych na obszarze województwa podkarpackiego w latach 2010-2012
(źródło: [15])
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Na obszarze powiatu niżańskiego najważniejsze źródła emisji zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych zlokalizowane są w m. Nisko. Ścieki z zakładów przemysłowych i ścieki socjalnobytowe z terenu miasta odprowadzane są do oczyszczalni Miejskiego Zakładu Komunalnego, gdzie
podlegają oczyszczeniu i następnie poprzez system sieci kanalizacyjnej kierowane są do rzeki San.
MZK w Nisku jest największym źródłem emisji ścieków komunalnych na terenie powiatu.
Ścieki komunalne odprowadzane są również przez zakłady gospodarki komunalnej w Rudniku nad
Sanem, Ulanowie, Harasiukach, Jarocinie, Jeżowem, Krzeszowie.
Łącznie, według danych GUS, w 2012 r. z obszaru powiatu niżańskiego odprowadzono do
środowiska (rzeki: San, Rudnia, Tanew, Gilówka, Jeżówka) 1,169 hm3 ścieków komunalnych
oczyszczonych biologicznie [7]. Ścieki te obciążyły środowisko wodne, w zakresie parametrów
fizykochemicznych: pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemiczne
zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), zawiesiny ogólne, następującymi ładunkami zanieczyszczeń:
-

BZT5 – 9,52 Mg/rok,

-

ChZT-Cr – 61,50 Mg/rok,

-

zawiesiny ogólne – 10,65 Mg/rok.

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.
Przy ocenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza przyjmuje się podział źródeł emisji
na:
-

emisję punktową – emisję zorganizowaną z procesów energetycznych i technologicznych,

-

emisję powierzchniową – emisję obszarową, np. z terenów zabudowy mieszkaniowej
ogrzewanych indywidualnie, z wysypisk, z obszarów użytkowanych rolniczo, itp.,

-

emisję liniową – m.in. emisję związaną z ruchem kołowym, ze spalaniem paliw w silnikach
samochodowych, emisję pyłu w wyniku ścierania nawierzchni ulic.
Na jakość powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim, w zakresie

wskaźników normowanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [5], w przeważającej części wpływa 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.
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Do podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza w powiecie niżańskim należą: emisja
pyłów i gazów pochodząca z energetycznego spalania paliw, kotłownie miejskie, zakładowe,
osiedlowe, emisja z indywidualnych palenisk domowych oraz transport drogowy. Stopień czystości
powietrza na terenie powiatu niżańskiego związany jest również z bliskim sąsiedztwem powiatu
stalowowolskiego.
Roczną emisję zanieczyszczeń za rok 2012, z uwzględnieniem zakładów o największej emisji
na terenie powiatu niżańskiego i stalowowolskiego, przedstawiono w tabeli 5.1.
Tabela 5.1. Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z punktowych źródeł w 2012 r., z uwzględnieniem
zakładów o największej emisji na terenie powiatu niżańskiego i stalowowolskiego (źródło: [14])
Zanieczyszczenie
w Mg/rok
NOx
CO
Pył

Lp. Nazwa zakładu
SO2
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej
1. „CERAMIKA HARASIUKI”
Grupa „TAURON” Elektrownia Stalowa
2. Wola S.A.
3. Thoni Alutec Sp. z o.o.

46,1

7,4

126,3

12,3

10 963

3 928

2 019

182

130

1 039 830

0,4

6,5

2,3

3,7

7 105

41

199

6

45 058

2 074

510

152

1 102 956

4. Huta Stali Jakościowych S.A.
EMISJA ŁĄCZNIE

CO2

3 974,5

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW: SO2 – dwutlenek siarki, NOx – tlenki azotu, CO – tlenek węgla, CO2 – dwutlenek węgla

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 r. – Prawo
ochrony środowiska [9].
W rozumieniu ustawy pola elektromagnetyczne (PEM) są to pola elektryczne, magnetyczne
oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz, stanowiące
promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące.
Pola elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzą ze źródeł naturalnych
i sztucznych. Sztucznymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są przede wszystkim
obiekty elektroenergetyczne (linie i stacje elektroenergetyczne, elektrownie i elektrociepłownie) oraz
obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii
komórkowej).
Wzrastająca liczba sztucznych źródeł promieniowania oraz powszechność korzystania
z urządzeń elektrycznych, a w szczególności dynamiczny rozwój technologii cyfrowej telefonii
komórkowej, stwarza konieczność kontrolowania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
i ochronę ludności przed skutkami ponadnormatywnego ich oddziaływania.
Podstawowym założeniem do wykonywania obserwacji stanu poziomów sztucznie
wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku jest ochrona ludności przed wzrostem
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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 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [1].
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna
składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300
MHz do 300 GHz, wynosi 7 V/m.
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 r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku [2].
W 2012 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie kontynuował
obserwacje poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze
województwa podkarpackiego.
Badania zostały wykonane w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach
dostępnych dla ludności, na następujących obszarach województwa:
-

w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys.,

-

w pozostałych miastach,

-

na terenach wiejskich.
Na terenie powiatu niżańskiego pomiary prowadzono w 1 punkcie wyznaczonym na obszarze

miejskim, w Rudniku nad Sanem oraz w 1 punkcie wyznaczonym na obszarze wiejskim,
w miejscowości Wólka Tanewska.
Analiza wyników pomiarów, uzyskanych w roku 2012, nie wykazała przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, na wyznaczonych obszarach
województwa podkarpackiego.
Najwyższe

poziomy

pól

elektromagnetycznych

zarejestrowano

w

następujących

miejscowościach:
-

miasto Przemyśl, osiedle Pogórze - Zniesienie (0,43 V/m +/- 0,09 V/m),

-

miasto Jarosław, osiedle Jagiellonów (0,45 V/m +/- 0,09 V/m).
Na pozostałych obszarach w województwie poziomy pól elektromagnetycznych były niższe

od wartości 0,4 V/m, to jest od progu czułości sondy pomiarowej.
Rozmieszczenie

punktów

monitoringu

poziomów

pól

elektromagnetycznych,

na

wyznaczonych obszarach województwa, oraz wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych
w roku 2012 przedstawiono na ryc. 6.1.
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Ryc. 6.1. Lokalizacja punktów monitoringu poziomów pól elekromagnetycznych oraz wyniki badań poziomów
pól elektromagnetycznych na obszarze województwa podkarpackiego w 2012 r. (źródło: [13])

7. Działania kontrolne
Ewidencja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, obejmowała na
koniec 2012 r. 85 podmiotów, prowadzących działalność na terenie powiatu niżańskiego. Podmioty te,
z uwagi na oddziaływanie na środowisko, podlegają okresowym kontrolom w zakresie przestrzegania
wymagań ochrony środowiska. Na terenie powiatu nie są zlokalizowane zakłady dużego lub
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zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przedsiębiorcy eksploatują
4 instalacje, objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, 2 czynne składowiska
odpadów komunalnych oraz 5 składowisk zamkniętych.
W 2012 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził
19 kontroli w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu niżańskiego, w tym 12 kontroli
planowych i 7 kontroli pozaplanowych, z których 2 kontrole – to kontrole interwencyjne, 1 kontrola
inwestycyjna, 1 kontrola na wniosek GIOŚ, 3 kontrole na wniosek PWIOŚ.
Zgodnie z przyjętymi do realizacji w 2012 r. celami, kontrolą objęto istotne z punktu widzenia
oddziaływania na środowisko podmioty: ZGKiM w Rudniku – oczyszczalnia ścieków, ZGK Jeżowe –
oczyszczalnia ścieków, ZUK w Harasiukach – oczyszczalnia ścieków; PGNIG Oddział Sanok –
Kopalnia Gazu Ziemnego Żołynia Ośrodek Zbioru Gazu Jeżowe, POLIMEX – MOSTOSTAL
SIEDLCE S.A. – Zakład Konstrukcji w Rudniku, PCB „CERAMIKA HARASIUKI” w Harasiukach,
Armatoora S.A. w Nisku.
Podczas kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska. W ramach działań
pokontrolnych, które miały na celu zobowiązanie zakładów do wyeliminowania stwierdzonych
naruszeń, wydano 8 zarządzeń pokontrolnych oraz wystosowano 10 wniosków do innych organów,
w tym:
-

do Marszałka Województwa Podkarpackiego – 4 wystąpienia,

-

do Starosty Niżańskiego – 2 wystąpienia,

-

po 1 wystąpieniu do Burmistrza w Nisku, Wójta w Jeżowym, Prokuratury Rejonowej w Nisku
i PPiS w Harasiukach.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami nałożono 3 grzywny, w formie mandatu karnego

na kwotę 700,00 zł.

8. Podsumowanie
Przedmiotem opracowania jest syntetyczna informacja o stanie środowiska w powiecie
niżańskim w 2012 r., w zakresie jakości wód powierzchniowych płynących i powietrza
atmosferycznego, emisji zanieczyszczeń do środowiska, poziomów pól elektromagnetycznych, oraz
działań kontrolnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Wyniki wykonanych pomiarów i analiz monitorowanych elementów środowiska oraz działań
kontrolnych są następujące:
1.

Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych, badanych w latach 2010-2012,
przedstawia się następująco:
- San od Złotej do Rudni – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach
chronionych DOBRY,
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- Tanew

od

Łady

do

ujścia

–

stan

ekologiczny

DOBRY,

stan

ekologiczny

w obszarach chronionych UMIARKOWANY, stan chemiczny DOBRY, stan jcwp ZŁY,
- Barcówka – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny w obszarach
chronionych UMIARKOWANY, stan jcwp ZŁY,
- Bukowa od Rakowej do ujścia – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach
chronionych UMIARKOWANY, stan jcwp ZŁY,
- San od Rudni do ujścia – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny
w obszarach chronionych UMIARKOWANY, stan chemiczny DOBRY, stan jcwp ZŁY.
2.

W 2012 r. emisja ścieków komunalnych z terenu powiatu niżańskiego wynosiła (według danych
GUS) 1,169 hm3. Ścieki te obciążyły środowisko następującymi ładunkami zanieczyszczeń:
- BZT5 – 9,52 Mg/rok,
- ChZT-Cr – 61,50 Mg/rok,
- zawiesiny ogólne – 10,65 Mg/rok.

3.

Ocenę jakości powietrza na obszarze województwa podkarpackiego, w zakresie wszystkich
zanieczyszczeń, uwzględnionych w ocenie za rok 2012, sporządzono dla dwóch stref, które
stanowią miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa (strefa podkarpacka).

4.

Zanieczyszczenia gazowe, objęte programem badań w 2012 r.: dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, tlenek węgla, benzen (w kryterium ochrony zdrowia), osiągały na terenie województwa
niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości
kryterialnych w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia. Pozwoliło to na zakwalifikowanie
stref z terenu województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi
substancjami do klasy A.

5.

Przekroczenie standardów imisyjnych, określonych dla pyłu PM10, pyłu PM2.5 oraz
benzo(a)pirenu (mierzonych w kryterium ochrony zdrowia), były podstawą do zakwalifikowania
strefy m. Rzeszów i strefy podkarpackiej do klasy C.

6.

Badania zanieczyszczeń w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów), przeprowadzone w 2012 r.,
nie wykazały przekroczenia standardów imisyjnych na obszarze województwa podkarpackiego.

7.

Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, z uwzględnieniem zakładów
o największej emisji na terenie powiatu niżańskiego i stalowowolskiego, w 2012 r. wynosiła
odpowiednio:
- dwutlenek siarki – 3 974,5 Mg/rok,
- tlenki azotu – 2 074 Mg/rok,
- tlenek węgla – 510 Mg/rok,
- pył – 152 Mg/rok,
- dwutlenek węgla – 1 102 956 Mg/rok.
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8. W 2012 r., WIOŚ w Rzeszowie kontynuował badania poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku, na wyznaczonych obszarach województwa podkarpackiego. Na terenie powiatu
niżańskiego pomiary prowadzono w dwóch punktach – na obszarze miasta Rudnik nad Sanem
oraz na obszarze wiejskim w m. Wólka Tanewska. W ocenie wyników nie stwierdzono
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
9. W 2012 r. przeprowadzono 19 kontroli w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu
niżańskiego. Podczas kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska.
10. W ramach działań pokontrolnych, które miały na celu zobowiązanie zakładów do wyeliminowania
stwierdzonych naruszeń, wydano 8 zarządzeń pokontrolnych oraz wystosowano 10 wniosków do
innych organów (Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Niżańskiego, Burmistrza
w Nisku, Wójta w Jeżowym, Prokuratury Rejonowej w Nisku, PPiS w Harasiukach).
11. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami nałożono 3 grzywny w formie mandatu karnego.
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