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1. Wstęp
Podstawą do sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Powiatu Niżańskiego znak:
ON.0022.1.137.2011.BRI, z dnia 28.09.2011 r., skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, w sprawie przekazania informacji o stanie środowiska na terenie
województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu niżańskiego oraz
o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla powiatu.
Celem opracowania informacji jest przedstawienie stanu środowiska w powiecie niżańskim,
w oparciu o dane, pozyskane w 2010 r., w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu
środowiska (PMŚ), a także omówienie wyników kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w zakładach zlokalizowanych na terenie
powiatu niżańskiego.
Państwowy monitoring środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska. Celem jego jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez
zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i zmian w nim
zachodzących. Za badania o charakterze monitoringowym uznawane są pomiary spełniające
następujące warunki: cykliczności, unifikacji metodyk, unifikacji sprzętu, unifikacji interpretacji.
Do podstawowych zadań Państwowego monitoringu środowiska należy:
-

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

-

analizowanie procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym,

-

informowanie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych,

-

dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska.
Struktura „Informacji o stanie środowiska w powiecie niżańskim w 2010 roku” jest

następująca. W rozdziale 2 przedstawiono ogólne informacje nt. powiatu niżańskiego. Rozdział 3
zwiera dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza oraz poboru wód. W rozdziałach 4, 5
i 6 omówiono wyniki badań środowiska w zakresie monitoringu rzek, powietrza oraz poziomów pól
elektromagnetycznych. W rozdziale 7 zaprezentowano informacje nt. kontroli przeprowadzonych
w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu niżańskiego. Rozdział 8 stanowi podsumowanie
pracy. Ostatni, 9 rozdział zawiera spis literatury, wykorzystanej w opracowaniu.
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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.
Administracyjnie powiat niżański obejmuje 7 gmin (3 gminy miejsko-wiejskie oraz 4 gminy wiejskie)
[9]:
-

Miasto i Gmina Nisko - powierzchnia 142 km2,

-

Miasto i Gmina Rudnik - powierzchnia 79 km2,

-

Miasto i Gmina Ulanów - powierzchnia 119 km2,

-

Gmina Harasiuki - powierzchnia 169 km2,

-

Gmina Jarocin - powierzchnia 91 km2,

-

Gmina Jeżowe - powierzchnia 124 km2,

-

Gmina Krzeszów - powierzchnia 62 km2.
Użytki rolne zajmują 40 887 ha (52% powierzchni powiatu), powierzchnia lasów wynosi

33 600 ha (43%), natomiast grunty zurbanizowane, pod wodami i inne zajmują łącznie powierzchnię
4 077 ha (5%) [9].
Na terenie powiatu mieszka 66 947 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 85 osób na
2

1 km [9].
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).
Wody powierzchniowe nie stanowią źródeł zabezpieczenia w wodę pitną i do celów
gospodarczych. Na terenie powiatu znajduje się jedno ujęcie wody powierzchniowej, które stanowi
źródło wody przemysłowej (woda pobierana jest z rzeki Tanew).
Przemysł skupiony jest głównie w mieście Nisku i tu znajdują się najważniejsze źródła emisji
zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.
Na terenie powiatu istnieją dogodne warunki eksploatacji surowców ilastych do produkcji
cegły i ceramiki szlachetnej, duże pokłady gliny w Zarzeczu oraz piasku dla potrzeb budownictwa.
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.
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3. Kompleksowa informacja o presjach na wody i powietrze
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 [10], 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 dane dotyczące emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
i ścieków do środowiska oraz o poborach wód. Dane te pochodzą z Wojewódzkiej Bazy Informacji
o Korzystaniu ze Środowiska [15], prowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie.

3.1.

Pobór wód
Głównym źródłem wody wykorzystywanej do celów pitnych i gospodarczych oraz na

potrzeby przemysłowe w powiecie niżańskim są wody podziemne.
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców powiatu oparte jest na ujęciach wód podziemnych
czwartorzędowych.
Według danych z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [15], pobór
wody podziemnej w powiecie niżańskim, w 2010 r. wyniósł 2 079,1 tys. m3 (w bilansie zostały
uwzględnione zakłady, które pobierają w ciągu roku ≥5 tys. m3 wód). Największy udział w wielkości
rocznego poboru wody miała gmina Nisko, w dalszej kolejności gm. Jeżowe, Ulanów, Rudnik,
Harasiuki, Krzeszów, Jarocin.
Na terenie powiatu znajduje się jedno ujęcie wody powierzchniowej, które stanowi źródło
wody przemysłowej dla Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej CERAMIKA HARASIUKI Sp. z o.o.
w Harasiukach (woda pobierana jest z rzeki Tanew). W 2010 r. z-d nie pobierał wody rzecznej.

3.2.

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).
Aktualnie jednym z priorytetowych działań w dziedzinie gospodarki wodnej jest ochrona wód
przed zanieczyszczeniem. Ramy prawne działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu wód,
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określone zostały w Ramowej Dyrektywie Wodnej [1], której głównym celem jest osiągnięcie
dobrego stanu wód na obszarze UE. Narzędziem mającym zapewnić osiągnięcie celu dyrektywy
w Polsce jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK jest
dokumentem strategicznym, w którym określono działania, polegające na wyposażeniu aglomeracji
o RLM większej od 2 000 w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych.
W ostatnich latach, w województwie podkarpackim, w ramach Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zrealizowano wiele inwestycji związanych z wyposażaniem
miast i wsi w oczyszczalnie ścieków oraz infrastrukturę kanalizacyjną. Według danych WIOŚ,
w 2010 r. na obszarze województwa oddano do eksploatacji 7 biologicznych oczyszczalni ścieków,
w tym jedną na terenie powiatu niżańskiego (aglomeracja Krzeszów).
Na terenie powiatu niżańskiego przemysł skupiony jest głównie w mieście Nisku i tu znajdują
się najważniejsze źródła emisji zanieczyszczeń. Ścieki z zakładów przemysłowych zlokalizowanych
na terenie miasta oraz z Jednostki Wojskowej 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 na terenie powiatu. Wysoka emisja
ścieków ma również miejsce w przypadku gminnych oczyszczalni ścieków, obsługiwanych przez
zakłady gospodarki komunalnej w Rudniku n/Sanem, Ulanowie, Harasiukach, Jarocinie i Jeżowem.
Wymienione zakłady gospodarki komunalnej w 2010 r. wprowadziły do środowiska wodnego
(rzeki: San, Rudnia, Tanew, Gilówka, Jeżówka) łącznie 1 633,7 tys. m3 ścieków oczyszczonych
biologicznie* [15]. Dla porównania, w 2009 r. emisja ścieków z terenu powiatu niżańskiego wynosiła
1 634,7 tys. m3.
W 2010 r. udział ścieków odprowadzonych z miasta Niska stanowił około 58% ogólnej emisji
z terenu powiatu.
Ścieki

obciążyły

środowisko

wodne,

w

zakresie

parametrów

fizykochemicznych:

pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu
(ChZT-Cr), zawiesiny ogólne, następującymi ładunkami zanieczyszczeń* [15]:
-

BZT5 – 12,93 Mg/rok,

-

ChZT-Cr – 67,04 Mg/rok,

-

zawiesiny ogólne – 17,27 Mg/rok.

* W bilansie zostały uwzględnione zakłady, których emisja ścieków jest równa lub wyższa od 20 tys. m3/rok.

3.3.

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
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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 – spalanie paliw w silnikach
samochodowych, emisja pyłu w wyniku ścierania nawierzchni ulic.
Na jakość powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim, w zakresie

wskaźników normowanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu [6], 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. Do podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza w powiecie niżańskim
należą: procesy technologiczne w zakładach przemysłowych oraz transport drogowy. Mimo
stosunkowo niewielkiej ilości emitowanych zanieczyszczeń, bardzo uciążliwa jest emisja z obszarów
zabudowy mieszkaniowej ogrzewanych indywidualnie. Stopień czystości powietrza na terenie powiatu
niżańskiego związany jest również z bliskim sąsiedztwem powiatu stalowowolskiego.
Roczną emisję zanieczyszczeń za rok 2010, z uwzględnieniem zakładów o największej emisji
na terenie powiatu niżańskiego, przedstawiono w tab. 3.1.
Tab. 3.1. Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z punktowych źródeł w 2010 r. [15]
Zanieczyszczenie
Lp. Nazwa zakładu
SO2
1. PCB „CERAMIKA HARASIUKI” Sp. z o.o.
2. Armatoora S.A.
EMISJA ŁĄCZNIE:

w kg/rok
NOx
CO

Pył

43 426

12 951

179 646

19 934

761

7 328

5 409

1 779

44 187

20 279

185 055

21 713

w Mg/rok
CO2
18 667
18 667

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

4. Monitoring stanu wód powierzchniowych płynących
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 [11],
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.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi badania stanu (jakości)
wód powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego, zgodnie z „Programem
Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie podkarpackim”, zatwierdzanym przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Badania prowadzone są w wyznaczonych, dla potrzeb planowania gospodarowania wodami,
jednolitych częściach wód powierzchniowych (jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część
strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych). Każda jednolita część
wód powierzchniowych (jcwp) przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód, które
charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości
bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są
warunki referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu
ekologicznego.
W programie monitoringu środowiska na rok 2010 [12], w sieci monitoringowej rzek
województwa podkarpackiego nie znalazły się rzeki z terenu powiatu niżańskiego. Badania stanu wód
przewidziane są do realizacji w 2012 r. na rzece Tanew w m. Wólka Tanewska oraz na rzece San
w m. Krzeszów.

4.1.

Ocena eutrofizacji wód
Ustawa Prawo wodne [11] definiuje eutrofizację jako wzbogacanie wody biogenami,

w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz
wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych
stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Eutrofizacja w warunkach
normalnych jest bardzo powolnym procesem naturalnym. Proces ten w wyniku działalności człowieka
został gwałtownie przyspieszony.
Dostawa substancji biogennych w postaci mineralnej lub organicznej, wywołujących
antropogeniczną eutrofizację wód, może pochodzić z punktowych oraz obszarowych źródeł
komunalnych i źródeł rolniczych, m.in. takich jak: ścieki komunalne z terenów miejskich i wiejskich,
ścieki z przemysłu rolno-spożywczego, składowiska odpadów, zrzuty wód ze stawów rybnych, wody
opadowe z zanieczyszczonych powierzchni skanalizowanych, spływy powierzchniowe i podziemne
z terenów użytkowanych rolniczo. Źródłem azotu i fosforu mogą być także opady atmosferyczne.
Realizując obowiązek wynikający z art. 47 ust. 6 ustawy – Prawo wodne [11] WIOŚ
w Rzeszowie, w 2011 r. dokonał kolejnej oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych
w województwie podkarpackim.
Ocenę wykonano w oparciu o wyniki monitoringu z lat 2008 - 2010, w różnych ujęciach – dla
pojedynczych punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk) i dla jednolitych części wód powierzchniowych
(jcwp), bez analizy i wskazania jej źródeł (komunalnych lub rolniczych).
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Podstawę oceny stanowiło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych [7] oraz wytyczne
opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Do oceny wykorzystano wyniki uzyskane dla elementów biologicznych (w zależności od typu
rzeki

odpowiednio:

chlorofil

„a”,

fitobentos)

i

fizykochemicznych

(wybrane

wskaźniki

charakteryzujące warunki biogenne oraz zanieczyszczenia organiczne: azot amonowy, azot Kjeldahla,
azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany, ogólny węgiel organiczny (OWO),
pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu). W przypadku braku wyników badań elementów
biologicznych, ocenę eutrofizacji przeprowadzono na podstawie elementów fizykochemicznych.
Przy wykonywaniu oceny dla ppk pod uwagę brano wyniki jedynie z punktów pomiarowokontrolnych, dla których spełnione było kryterium minimalnej ilości czterech pomiarów w zakresie
wymienionych wskaźników, w przynajmniej jednym z lat objętych oceną. Wyniki uzyskane dla
danego wskaźnika w latach 2008 - 2010 traktowane były jako całościowy zbiór danych.
Przy wykonywaniu oceny dla jednolitej części wód, wyniki uzyskane dla danego wskaźnika
fizykochemicznego we wszystkich ppk leżących w obrębie danej jcwp były traktowane jako
całościowy zbiór danych. W przypadku elementów biologicznych do oceny eutrofizacji przyjmowano
wynik uzyskany dla ppk znajdującego się na zamknięciu tej jednolitej części wód, lub najbliżej
zamknięcia. W przypadku dostępności danych biologicznych dla kilku ppk znajdujących się
w ocenianej jednolitej części wód, pod uwagę były brane najnowsze, niezależnie od lokalizacji ppk
z którego pochodzą.
Jako wartość graniczną (dla poszczególnych wskaźników), powyżej której występuje
eutrofizacja, przyjęto stężenie właściwe dla dobrego stanu wód (II klasa) [8]. Dla fosforanów za
wartość graniczną przyjęto 0,31 mg PO4/l.
Punkt pomiarowo-kontrolny lub jednolita część wód zostały uznawane za eutroficzne,
jeśli chociaż jeden z ocenianych wskaźników wykazał eutrofizację.
Wyniki oceny przedstawiono na rycinach 4.1 i 4.2.
Ocenie stopnia eutrofizacji wód, w ujęciu dla pojedynczych punktów pomiarowo-kontrolnych,
podlegały dwa ppk zlokalizowane na rzekach przepływających przez teren powiatu niżańskiego:
Tanew - Wólka Tanewska, San - Ulanów. Na podstawie analizy wartości wymaganych do oceny
wskaźników, stwierdzono, że w badanych przekrojach rzek nie występuje zjawisko eutrofizacji. Przy
czym dla ppk Tanew - Wólka Tanewska analiza dotyczyła tylko wskaźników fizykochemicznych,
w przypadku ppk San - Ulanów ocenione zostały elementy fizykochemiczne i biologiczne.
W przypadku jednolitych części wód ocenie podlegały (tab. 4.1):
-

jcwp o kodzie PLRW20001922899: Tanew od Złotej Nitki do ujścia z Wirową od Kaflew, Ładą
od Osy oraz Czarną Ładą od Braszczki – stwierdzono występowanie eutrofizacji wód ze względu
na elementy fizykochemiczne (OWO, fosforany),

-

jcwp o kodzie PLRW20002122999: San od Wisłoka do ujścia – nie występuje eutrofizacja,
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jcwp o kodzie PLRW20001922949: Bukowa od Rakowej do ujścia – występuje eutrofizacja ze

-

względu na elementy fizykochemiczne (OWO),
jcwp o kodzie PLRW20001722929: Barcówka – występuje eutrofizacja ze względu na elementy

-

biologiczne (fitobentos) i fizykochemiczne (OWO, azot amonowy, azot Kjeldahla).

BZT5
OWO
nb

NIE
TAK

nie
nie
tak
nie

nie
nie
tak
nie

nie
nie
nie
nie

nie
nie
nie
nie

nie
nie
nie
nie

Fosforany (mg PO4/l)

Fosfor ogólny (mg P/l)

tak
nie
tak
tak

Azot ogólny (mg N/l)

nie
nie
nie
nie

Azot azotanowy
(mg N-NO3/l)

nie
nb
tak
nie

Azot Kjeldahla (mg N/l)

nb
nie
nb
nb

Azot amonowy
(mg N-NH4/l)

OWO (mg C/l)

Tanew od Złotej Nitki do ujścia
z Wirową od Kaflew, Ładą od Osy
oraz Czarną Ładą od Braszczki
San od Wisłoka do ujścia
Barcówka
Bukowa od Rakowej do ujścia

BZT5 (mg O2/l)

PLRW20001922899
PLRW20002122999
PLRW20001722929
PLRW20001922949

Nazwa jednolitej części wód

Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)

Kod jednolitej części
wód

Chlorofil „a” (µg/l)

Ocena poszczególnych wskaźników jakości wód
(tak/nie)

Dane jednolitej części wód

OCENA EUTROFIZACJI
(TAK/NIE)

Tab. 4.1. Ocena eutrofizacji wód w jednolitych częściach wód rzecznych w powiecie niżańskim, w latach 2008 2010 [14]

tak TAK
nie NIE
nie TAK
nie TAK

Objaśnienia:
- pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen
- ogólny węgiel organiczny
- wskaźnik niebadany
- nie występuje eutrofizacja
- występuje eutrofizacja

Dla oceny eutrofizacji jcwp o kodzie PLRW20001922899 wykorzystano wyniki
z następujących punktów pomiarowo-kontrolnych:
-

Czarna Łada - Podlesie (ppk zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego),

-

Czarna Łada - Biłgoraj (ppk zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego),

-

Łada - Bidaczów (ppk zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego),

-

Tanew - Wólka Biska (ppk zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego),

-

Tanew - Wólka Tanewska.
Eutrofizację jcwp o kodzie PLRW20002122999 oceniono na podstawie wyników z punktów

pomiarowo-kontrolnych:
-

San - Stare Miasto,

-

San - Ulanów,

-

San - Wrzawy.
Do oceny eutrofizacji jcwp o kodzie PLRW20001922949 wykorzystano wyniki z punktów

pomiarowo-kontrolnych:
-

Bukowa - Momoty Górne (ppk zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego),

-

Bukowa - Chłopska Wola.
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W przypadku jcwp o kodzie PLRW20001722929 do oceny eutrofizacji posłużyły wyniki z ppk
Barcówka - Stalowa Wola.

Ryc. 4.1. Ocena eutrofizacji rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych, w latach 2008 - 2010 [14]

Ryc. 4.2. Ocena eutrofizacji rzek w jednolitych częściach wód powierzchniowych, w latach 2008 - 2010 [14]
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4.2.

Ocena jakości wody w kąpieliskach [3]
Jakość wody w kąpieliskach jest systematycznie kontrolowana i oceniana pod względem

sanitarnym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wynika to z obowiązujących przepisów
prawnych (zarówno polskich jak i odpowiednich dyrektyw UE).
Zgodnie z unijnym prawem, próbki wód kąpieliskowych są pobierane na dwa tygodnie przed
jego początkiem, a także co dwa tygodnie w ciągu sezonu. Woda badana jest pod kątem

wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Zakres analizy mikrobiologicznej obejmuje
określenie: liczby bakterii Escherichia coli lub bakterii grupy coli typu kałowego, liczby bakterii
grupy coli, liczby paciorkowców kałowych oraz obecność pałeczek Salmonella. Badanie
fizykochemiczne to oznaczenie: pH, barwy, zapachu, olejów mineralnych, substancji powierzchniowo
czynnych, fenoli, przeźroczystości, tlenu rozpuszczonego, BZT5. Wykonywane w ramach monitoringu
badania wody w kąpieliskach służą ocenie jej jakości w zakresie bezpieczeństwa dla zdrowia osób
kąpiących się. Ich podstawowym celem jest identyfikacja zanieczyszczeń, mogących stwarzać
zagrożenie zdrowia ludzi i ustalenie jakiego rodzaju środki zaradcze są niezbędne do podjęcia w celu
ich ochrony, z zakazem kąpieli włącznie – wydanym na mocy orzeczenia.
Wydanie przez służby sanitarne orzeczenia o nieprzydatności wody do kąpieli jest
równoznaczne ze stwierdzeniem, że korzystanie z kąpieliska może zagrażać zdrowiu osób kąpiących
się. Ma ono uchronić ludzi przed niebezpiecznymi dla zdrowia następstwami kąpieli w takim akwenie,
głównie przed wodozależnymi chorobami (powodowanymi np. przez bakterie Salmonella, Shigella,
Camylobakter, Legionella, E.coli ).
Szczególnie groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt są występujące w wodach powierzchniowych
sinice (Cyjanobakterie), mikroorganizmy wykazujące w swojej budowie cechy zarówno bakterii, jak
i glonów. Ich rozwój w przypowierzchniowych warstwach zbiorników wodnych jest uwarunkowany
m.in. dostępem do światła słonecznego, zawartością dwutlenku węgla oraz odpowiednią ilością
substancji odżywczych (azot, fosfor). Masowy rozwój sinic, trwający około 5 - 7 dni, objawiający się
charakterystycznymi zakwitami, powoduje wydzielanie się z nich szkodliwych toksyn.
W sezonie letnim 2010 r., Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie podkarpackim
objęła nadzorem 27 kąpielisk śródlądowych, w tym siedem miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do
kąpieli w: Brzózie Królewskiej, Chrewcie, Łazorach, Ożannie, Solinie, Ulanowie, Wilczej Woli.
Przez cały okres letni, aktualizowane na bieżąco komunikaty Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o przydatności lub nieprzydatności wody do kąpieli
w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w województwie
podkarpackim, dostępne były na stronie internetowej: www.wsse.rzeszow.pl
W tabeli poniżej przedstawiono jakość wody rzeki Tanew, w miejscach wykorzystywanych do
kąpieli na terenie powiatu niżańskiego, w sezonie 2010 r.
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2010-08-13

2010-08-16

2010-08-18

2010-08-19

2010-08-23

2010-08-25

2010-09-01

2010-09-06

P

Ulanów ul. Podlądzie,
rz. Tanew

brak

P

P

P

P

P

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2010-08-12

2010-07-09

P

2010-08-11

2010-07-08

P

2010-08-04

2010-07-02

P

2010-07-30

2010-07-01

P

2010-07-28

2010-06-30

brak

2010-07-21

2010-06-23

Łazory – przy Stanicy
Harcerskiej, rz. Tanew

2010-07-14

Nazwa miejsca
wykorzystywanego do
kąpieli

2010-06-15

Tab. 4.2. Jakość wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w powiecie niżańskim, w sezonie 2010 r. [3]

P

P

Objaśnienia:
P
NP

- woda przydatna do kąpieli
- woda nieprzydatna do kąpieli
- sezon kąpieliskowy zamknięty

5. 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 [10].
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 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów
substancji w powietrzu [8].
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.
Ocena za rok 2010 wykonana została w nowym układzie stref [13]. Wyniki oceny poziomów
substancji w strefach stanowią dla marszałka województwa podstawę określenia naprawczych
Programów Ochrony Powietrza dla stref, w których przekroczone zostały standardy jakości.
W zakresie wszystkich zanieczyszczeń, uwzględnionych w ocenie za rok 2010, województwo
podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią miasto Rzeszów o liczbie
mieszkańców przekraczającej 100 tys. oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.
Podział województwa podkarpackiego na strefy przedstawiono na ryc. 5.1.
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Ryc. 5.1. Podział stref w województwie podkarpackim w 2010 r. [13]

5.1.

Roczna ocena jakości powietrza za rok 2010 [13]
System monitoringu powietrza w województwie podkarpackim oparty jest na pomiarach

stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (tzw. imisji), na stacjach pracujących w ramach wojewódzkiej
sieci pomiarowej.
Przy sporządzaniu oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza za rok 2010, analizie poddano
wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń z 15 stacji i stanowisk pomiarowych, włączonych
do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Jednostkowe wyniki stężeń zanieczyszczeń ze stacji
automatycznych i manualnych, zlokalizowanych na obszarze województwa, udostępniane są na
stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie: www.wios.rzeszow.pl
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.
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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 2010,
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
poziomów dopuszczalnych ustalonych dla stężeń 1-godzinnych i dobowych, rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu [6] 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.
Wnioski z oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2010 są

następujące:
1.

Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań w 2010 r.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia), dwutlenek siarki, dwutlenek azotu
i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie województwa niskie wartości stężeń. Nie
stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu,
zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie
stref z terenu województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi
substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A.

2.

Dla ozonu, według kryterium ochrony zdrowia, na obszarze województwa nie został osiągnięty
poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia tego celu upływa w 2020 r. W ramach
wojewódzkiego programu ochrony środowiska należy podjąć uzasadnione ekonomicznie
działania techniczne i technologiczne, aby od 2020 r. cel długoterminowy dla ozonu został
dotrzymany.

3.

Badania powietrza atmosferycznego wykonane w 2010 r. wskazują, że pomimo podjęcia
w ostatnich latach wielu zmian technologicznych i działań ochronnych w energetyce, przemyśle,
gospodarce komunalnej i transporcie, nadal dużym problemem jest pył zawieszony PM10
mierzony w kryterium ochrony zdrowia. Na podstawie wyników badań dokonano klasyfikacji
stref

w

województwie

podkarpackim,

ze

względu

na

zanieczyszczenie

powietrza

atmosferycznego pyłem PM10, w kryterium ochrony zdrowia. Strefa miasto Rzeszów i strefa
podkarpacka zaliczone zostały do klasy C (przekroczenie standardów imisyjnych określonych dla
pyłu PM10). Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
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a) obowiązek opracowania dla strefy podkarpackiej naprawczego Programu Ochrony Powietrza
w zakresie pyłu PM10, uwzględniającego zidentyfikowane rejony przekroczeń, dla których
działania naprawcze nie zostały wcześniej podjęte,
b) wdrażanie opracowanych dla miasta Rzeszów oraz powiatu jasielskiego, naprawczych
Programów Ochrony Powietrza w zakresie PM10,
c) monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie, stopnia zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM10 na obszarach objętych naprawczymi Programami Ochrony Powietrza,
w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.
4.

Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej 2.5 μm
prowadzone były w województwie podkarpackim na 6 stanowiskach pomiarowych, z których
wyniki uwzględniono w ocenie rocznej. W 2010 r. klasyfikacja stref pod kątem zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM2.5 jest przeprowadzona po raz pierwszy. Monitoring pyłu PM2.5 został
uruchomiony w Polsce, w ramach wdrażania Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy [2].
Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano klasyfikacji stref w województwie
podkarpackim, ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM2.5,
w kryterium ochrony zdrowia. Strefa miasto Rzeszów, w której najwyższe stwierdzone stężenie
średnioroczne pyłu PM2.5 mieściło się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem
dopuszczalnym, powiększonym o margines tolerancji, zaliczona została do klasy B. Strefa
podkarpacka, w której stężenia w trzech punktach pomiarowych przekroczyły ustalony dla roku
2010 margines tolerancji, zaliczona została do klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji,
to:
a) obowiązek opracowania dla strefy podkarpackiej naprawczego Programu Ochrony Powietrza
w zakresie pyłu PM2.5, uwzględniającego zidentyfikowane rejony przekroczeń,
b) podjęcie w strefie m. Rzeszów działań mających na celu obniżenie stężeń pyłu PM2.5. Termin
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego PM2.5 upływa 1 stycznia 2015 r.,
c) monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie, stopnia zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM2.5 w województwie podkarpackim, szczególnie na obszarach
przekroczeń.

5.

Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na
obszarze całego województwa.

6.

Badania benzo(a)pirenu, prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza,
w 2010 r. wykazały przekroczenie wartości docelowej we wszystkich punktach pomiarowych, co
było podstawą dla zaliczenia strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej do klasy C. Działania
wynikające z tej klasyfikacji, to:

17

a) obowiązek opracowania dla miasta Rzeszów i strefy podkarpackiej naprawczych Programów
Ochrony Powietrza, w zakresie benzo(a)pirenu,
b) monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie, stopnia zanieczyszczenia
powietrza benzo(a)pirenem na obszarach objętych naprawczymi Programami Ochrony
Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości
powietrza.

5.2.

Jakość powietrza w strefie podkarpackiej [13]
Dla powiatu niżańskiego, monitoring jakości powietrza prowadzony jest na stacji pomiarowej

w Nisku przy ulicy Szklarniowej, nadzorowanej przez WIOŚ w Rzeszowie. W 2010 r. na stacji
wykonywane były pomiary stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, pyłu zawieszonego
PM10, benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu oraz ołowiu.
Tab. 5.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji badanych w powietrzu [6]
Nazwa
substancji

Benzen
Dwutlenek
azotu

Okres uśredniania
wyników

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(μg/m3)

rok kalendarzowy

5

jedna godzina

200

1/
1/

Pył PM 10

jedna godzina

350

24 godziny

125

2/

1/

24 razy

1/

3 razy

2/

-

1/

-

1/

35 razy

1/

-

20

0,5

24 godziny

50

rok kalendarzowy
1/

-

40

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

Ołów

18 razy

1/

rok kalendarzowy

Dwutlenek
siarki

Dopuszczalna częstość
przekraczania
dopuszczalnego
poziomu w roku
-

40

poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

Tab. 5.2. Poziomy docelowe dla stężeń niektórych substancji w powietrzu [6]
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
1/
2/

poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin
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Docelowy poziom substancji
w powietrzu

1/
1/

2/

Zestawienie średniorocznych stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w punkcie pomiarowym
zlokalizowanym w Nisku, przedstawiono w tabeli 5.3.
Tab. 5.3. Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza w 2010 r. dla stacji w Nisku
WIOŚ Rzeszów:
Nisko, ul. Szklarniowa
9,1 g/m3
29,8 g/m3
2,8 g/m3
38,2 g/m3
26,3 g/m3
5,5 ng/m3
1,4 ng/m3
0,96 ng/m3
1,53 ng/m3

Zanieczyszczenie
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Benzen
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM 2.5
Benzo(a)piren
Arsen
Kadm
Nikiel

0,02 g/m3

Ołów

W 2010 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 [6] (tab. 5.1 i 5.2).
Dwutlenek siarki
W 2010 r. na obszarze strefy podkarpackiej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych
norm, ustalonych dla dwutlenku siarki.
Na stacji pomiarowej w Nisku, zlokalizowanej przy ulicy Szklarniowej, średnioroczne
stężenie dwutlenku siarki wyniosło 9,1 μg/m3, co stanowiło 45,5% normy.
Nie odnotowano przekroczeń normy 1-godzinnej dwutlenku siarki. Najwyższe stężenie
jednogodzinne dwutlenku siarki (ryc. 5.2), zanotowane w styczniu na stacji pomiarowej w Nisku,
wyniosło 194,1 μg/m3 (55,5% normy).

Ryc. 5.2. Maksymalne stężenia jednogodzinne SO2 z poszczególnych dni pomiarowych,
zanotowane w Nisku, w 2010 r.
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Stężenia dwutlenku siarki, zanotowane w sezonie grzewczym, były znacznie wyższe niż
w okresie letnim. Jest to związane ze wzrostem emisji dwutlenku siarki, ze spalania paliw na cele
grzewcze w sezonie zimowym.
Wysokości stężeń dwutlenku siarki w latach 2007 - 2010, na stanowisku pomiarowym
zlokalizowanym w Nisku, przedstawiono na ryc. 5.3.
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Ryc. 5.3. Porównanie wysokości stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w latach 2007 - 2010,
na stanowisku pomiarowym w Nisku

Dwutlenek azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, ustalonych dla czasów uśredniania 1 godzina
i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana jest możliwość przekraczania
wartości 200 g/m3, z częstością nie większą niż 18 razy w roku.
W roku 2010 na obszarze strefy podkarpackiej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych
norm ustalonych dla dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym.
Na stacji zlokalizowanej w Nisku, przy ulicy Szklarniowej, stężenie średnioroczne dwutlenku
azotu osiągnęło wartość 29,8 g/m3 (74,5% normy ochrony) i było nieco wyższe niż w latach
poprzednich.
Znaczny udział w emisji tego zanieczyszczenia stanowi komunikacja, dlatego na
stanowiskach pomiarowych nie jest notowana tak duża zmienność wysokości stężeń dwutlenku
azotu w zależności od sezonu, jak w przypadku dwutlenku siarki.
Nie odnotowano przekroczeń stężeń 1-godzinnych na stacji automatycznej w Nisku.
Najwyższe stężenia jednogodzinne dwutlenku azotu (ryc. 5.4), zanotowane w grudniu, wynosiło
156,2 g/m3 (78,1% normy).
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Ryc. 5.4. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych,
zanotowane w Nisku, w 2010 r.

Badania monitoringowe prowadzone w latach 2007 - 2010 na obszarze województwa
podkarpackiego, wykazują, że stężenia dwutlenku azotu mają tendencje wzrostową.
Porównanie wysokości stężeń średniorocznych na stacji Nisku w latach 2007 - 2010
przedstawiono na rycinie 5.5.
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Ryc. 5.5. Porównanie wysokości stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w latach 2007 - 2010,
na stanowisku pomiarowym w Nisku

Benzen
Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy lotnych
związków organicznych. W roku 2010, w Nisku substancja ta mierzona była metodą pasywną.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem, ze względu na ochronę zdrowia, ocenia się
w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 5 μg/m3.
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Wyniki uzyskane w 2010 r., na stanowisku w Nisku, przy ulicy Szklarniowej, wskazują na
dotrzymanie dopuszczalnego poziomu średniorocznego benzenu w powietrzu. Średnie roczne stężenie
tej substancji wynosiło 2,8 μg/m3 i stanowiło 56% poziomu dopuszczalnego.
Stężenia benzenu różniły się znacznie w sezonie letnim i zimowym. Stężenia zanotowane
w miesiącach letnich były znacznie niższe niż w miesiącach zimowych. Zwiększone stężenia benzenu
w powietrzu, notowane w okresie chłodnym dowodzą, że w strefie podkarpackiej znaczącym źródłem
emisji tego związku do atmosfery jest energetyczne spalanie paliw, zarówno przez punktowe źródła
branży ciepłowniczej jak i sektor komunalno-bytowy.
Porównując wyniki pomiarów benzenu z lat 2007 - 2010 (ryc. 5.6), zauważyć można w latach
2009 - 2010 wzrost wartości stężenia średniorocznego benzenu, w stosunku do lat 2007 - 2008.
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Ryc. 5.6. Porównanie wysokości stężeń średniorocznych benzenu w latach 2007 - 2010,
na stanowisku pomiarowym w Nisku

Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM10, o średnicy równoważnej ziaren do 10 μm, jest zanieczyszczeniem
powstającym głównie w procesach spalania paliw, w sektorze komunalno-bytowym. Istotnym źródłem
pyłu są również drogowe ciągi komunikacyjne. Drobny pył posiada zdolność przemieszczania się na
duże odległości (do kilkuset kilometrów) i przebywania w zawieszeniu do 30 dni. W pyle
zawieszonym mogą być przenoszone agresywne związki chemiczne, w tym m.in. metale ciężkie
i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
W rocznej ocenie jakości powietrza, klasyfikacja dla pyłu PM10 opiera się na dwóch
wartościach kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych i średnich rocznych. Dodatkowo dla stężeń
24-godzinnych dozwolona jest możliwość przekraczania poziomu dopuszczalnego z częstością nie
większą niż 35 razy w roku.
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Pomiary prowadzone w ramach monitoringu jakości powietrza w Polsce dowodzą, że pył PM10
jest zanieczyszczeniem, dla którego najczęściej występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych
stężeń. W województwie podkarpackim sytuacja taka miała miejsce w latach poprzednich
w Przemyślu, Rzeszowie i Jaśle, a od 2007 r. także w Nisku.
W roku 2010 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie notowane były
przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniodobowego, ustalonego dla tego zanieczyszczenia.
W 2010 r. na stanowisku pomiarowym w Nisku, przy ulicy Szklarniowej, stężenie

Pył PM10 [μg/m3]

średnioroczne pyłu PM10 wyniosło 38,2 μg/m3 i stanowiło 95,5% normy (ryc. 5.7).
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Ryc. 5.7. Porównanie wysokości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10
w latach 2007 - 2010, na stanowisku pomiarowym w Nisku

Stężenia 24-godzinne na stacji pomiarowej w Nisku przekroczyły wartość 50 μg/m3 w 82
dobach pomiarowych (ryc. 5.8).

Ryc. 5.8. Liczba przekroczeń średniodobowych pyłu PM10 w strefie podkarpackiej, w roku 2010
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Na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 wpływa znacznie energetyczne spalanie paliw.
Wyniki stężeń notowane w sezonie grzewczym są znacznie wyższe niż w okresie ciepłym. Przypadki
stężeń średniodobowych powyżej 50 g/m3 notowane były głównie w sezonie grzewczym (ryc. 5.9).

Ryc. 5.9. Liczba przekroczeń dobowych pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Mielcu i Nisku,
w poszczególnych miesiącach 2010 r.

Przekroczenia dobowe pyłu PM10 wystąpiły w roku 2010 głównie przy wiatrach, wiejących
z południowego-wschodu oraz południowego-zachodu. Występowanie przekroczeń pyłu PM10, przy
tych kierunkach wiatru, wskazuje na znaczny udział zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego,
napływających z obszaru miasta.
Pył zawieszony PM2.5
W 2010 r., w strefie podkarpackiej badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym
o średnicy ziaren poniżej 2.5 μm prowadzono na czterech stanowiskach pomiarowych w: Krośnie,
Nisku, Jaśle, Przemyślu.

Ryc. 5.10. Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w 2010 r.
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W Krośnie i w Nisku pomiary stężeń PM2.5 prowadzono metodą manualną, a w Przemyślu
i w Jaśle – przy użyciu metody automatycznej.
W Nisku stężenie średnioroczne pyłu PM2.5 nie przekroczyło stężenia dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji (ryc. 5.10). Średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 w Nisku
wyniosło 26,3 μg/m3, co stanowi 105,2% dopuszczalnej normy rocznej.
Maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2.5, na stanowisku pomiarowym zlokalizowanym
w Nisku, wynosiło 137,1 μg/m3.
Metale w pyle zawieszonym PM10
W roku 2010, w strefie podkarpackiej analiza pyłu zawieszonego PM10 pod kątem zawartości
metali ciężkich (arsenu, kadmu, niklu i ołowiu) dla potrzeb oceny rocznej, wykonana została na stacji
Nisko-Szklarniowa. Dla wymienionych substancji, z wyjątkiem ołowiu, wprowadzony został jako
kryterium jakości – poziom docelowy, rozumiany jako poziom substancji ustalony w celu unikania
dalszego, długoterminowego, szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko. Poziom ten
powinien być osiągnięty do 1 stycznia 2013 r. tam, gdzie jest to możliwe technicznie i ekonomicznie.
Tab. 5.4. Stężenia metali w pyle PM10 na stacji pomiarowej w Nisku, w latach 2007 - 2010

Substancja

Arsen

Kadm

Nikiel

Ołów

1/

Lata

2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010

Nisko-Szklarniowa
% wartości docelowej
Średnie stężenie
lub dopuszczalnej1/
roczne
lub docelowej

1,2 ng/m3
1,3 ng/m3
1,3 ng/m3
1,4 ng/m3
1,7 ng/m3
1,2 ng/m3
0,9 ng/m3
0,96 ng/m3
1,7 ng/m3
1,3 ng/m3
1,8 ng/m3
1,64 ng/m3
0,04 μg/m3
0,02 μg/m3
0,02 μg/m3
0,02 μg/m3

20,0
21,6
21,6
23,3
34,0
24,0
18,0
19,2
8,5
6,5
9,0
8,2
8,0
4,0
4,0
4,0

dotyczy ołowiu

Badania wykonane w 2010 r. wykazały, że stężenia arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w pyle
PM10, na stacji pomiarowej w Nisku nie przekroczyły ustalonych wartości granicznych
i utrzymywały się na niskim poziomie (tab.5.4).
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Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, występujące w środowisku, pochodzą
głównie ze źródeł antropogenicznych. Powstają jako produkty uboczne w wielu procesach
chemicznych. Do najgroźniejszych wśród wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ze
względu na jego rozpowszechnienie w środowisku naturalnym i bardzo silną aktywność rakotwórczą,
należy benzo(a)piren.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego ustalonego dla roku kalendarzowego na poziomie
1 ng/m3.
Badania prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza wykazały, że
stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10, przekroczyły w 2010 r. wartość docelową na wszystkich
stanowiskach pomiarowych w województwie i wynosiły od 3,9 ng/m3 do 7,2 ng/m3 (ryc. 5.11).

Ryc. 5.11. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu (BaP) na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim, w 2010 r.

Na stacji pomiarowej w Nisku średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 wynosiło
5,5 ng/m3, czyli 550% wartości odniesienia (tab. 5.5).
Tab. 5.5. Stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 w Nisku, w latach 2007 - 2010
Substancja

Lata

Benzo(a)piren
(ng/m3)

2007
2008
2009
2010

Nisko-Szklarniowa
średnie
% wartości
stężenie roczne
docelowej

5,6 ng/m3
5,4 ng/m3
4,96 ng/m3
5,5 ng/m3

560
540
496
550

W sezonie grzewczym stężenia benzo(a)pirenu osiągały bardzo wysokie wartości,
wielokrotnie przekraczające wartość 1 ng/m3, ponieważ substancja ta jest emitowana w znacznych
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ilościach do powietrza, w wyniku spalania paliw stałych na cele grzewcze. W sezonie letnim stężenia
benzo(a)pirenu były niższe, kształtowały się blisko wartości docelowej (ryc.5.12).

Ryc. 5.12. Przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu w Nisku, w 2010 r.

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 [10].
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.
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
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 [4].
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Zgodnie z 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 dokonania 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 [5].
W 2010 r., WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku, w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności,
na trzech kategoriach obszarów województwa:
-

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

-

w pozostałych miastach,

-

na obszarach wiejskich.
Analiza wyników badań nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych na monitorowanych obszarach województwa podkarpackiego [14].
Na terenie powiatu niżańskiego pomiary poziomów pól elektromagnetycznych prowadzono na
obszarze wiejskim w miejscowości Harasiuki. Uzyskane wyniki były niższe od wartości 0,4 V/m, to
jest od progu czułości sondy pomiarowej [14].
Lokalizację punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych, na
wyznaczonych obszarach województwa podkarpackiego, oraz wyniki badań poziomów pól
elektromagnetycznych w 2010 r. przedstawiono na ryc. 6.1.
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Ryc. 6.1. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól elekromagnetycznych oraz wyniki
badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego
w 2010 r. [14]

7. Działania kontrolne przeprowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie
Ewidencja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie obejmowała, na
dzień 31.12.2010 r., 124 podmioty z terenu powiatu niżańskiego.
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Na terenie powiatu nie są zlokalizowane zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej. Znajdują się natomiast 3 instalacje posiadające pozwolenie
zintegrowane, są to: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie – eksploatujący
składowisko odpadów komunalnych – przyjmujący więcej niż 10 Mg/d odpadów, Przedsiębiorstwo
Ceramiki Budowlanej „CERAMIKA HARASIUKI” Sp. z o.o. w Harasiukach – prowadzące instalację
do produkcji materiałów ceramicznych za pomocą wypalania oraz Armatoora S.A. w Nisku, – zakład
prowadzący instalację do wtórnego wytopu aluminium o zdolności powyżej 20 Mg/d. Ponadto na
terenie powiatu zlokalizowane są 2 czynne składowiska odpadów komunalnych i 5 znajdujących się
w fazie poeksploatacyjnej. Obiekty te podlegają systematycznym, okresowym kontrolom.
W roku 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził 17
kontroli, w jednostkach z terenu powiatu niżańskiego, w tym 12 kontroli planowych i 5
pozaplanowych, przy czym 3 kontrole dotyczyły interwencji. Kontrole planowe miały za zadanie
zrealizowanie celów, które zostały przyjęte w planie pracy na 2010 r.
Kontrole podmiotów w powiecie niżańskim miały na celu:
-

sprawdzenie przestrzegania, przez zarządzających składowiskami odpadów, przepisów ochrony
środowiska oraz stopnia dostosowania instalacji do wymagań ochrony środowiska,

-

sprawdzenie wypełniania obowiązków wynikających z decyzji wyrażających zgodę na
zamknięcie

i

rekultywację

składowiska

oraz

przestrzeganie

przepisów

dotyczących

przepisów ustawy o odpadach dotyczących

wytwarzania

nieeksploatowanych składowisk odpadów,
-

sprawdzenie

przestrzegania

i gospodarowania odpadami, w tym wytwarzania paliwa alternatywnego,
-

eliminowanie przekroczeń w zakresie emisji zanieczyszczeń do wód i do ziemi, określonych
w pozwoleniach wodno-prawnych,

-

monitorowanie wytwarzania i sposobu unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych,

-

sprawdzenie wypełniania obowiązków, ustalonych dla potencjalnych sprawców poważnych
awarii,

-

ograniczenie emisji substancji i energii do powietrza, w tym dotrzymywanie obowiązujących
standardów emisyjnych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 13 zarządzeń pokontrolnych.
W ramach działań pokontrolnych, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami wymagań

ochrony środowiska, skierowano 9 wystąpień do organów samorządowych i rządowych, właściwych
do wyegzekwowania przestrzegania prawa, w tym:
-

do Marszałka Województwa Podkarpackiego – 3 wystąpienia,

-

do Starosty Niżańskiego – 5 wystąpień,

-

do Wójta Gminy – 1 wystąpienie.
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W związku ze stwierdzonymi naruszeniami nałożono 4 grzywny w formie mandatu karnego
na kwotę 600,00 zł.
Ustalenia kontroli były podstawą wszczęcia postępowań administracyjnych, w celu
wymierzenia kar pieniężnych (lub ich zmniejszenia) w następujących podmiotach:
-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku – za wprowadzanie do wód ścieków
nie odpowiadających wymaganym warunkom – kara w wysokości 41 558,00 zł. Kara została
odroczona do 30 czerwca 2014 r., w związku z prowadzeniem wieloetapowego zadania pod
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przędzel” oraz „Modernizacja i zwiększenie
przepustowości oczyszczalni ścieków dla gminy Rudnik nad Sanem”.

-

Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie – zmniejszenie kary pieniężnej o 17 873,00 zł,
w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie przepompowni i kanalizacji
w gminie Ulanów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ulanowie.

8. Podsumowanie
Przedmiotem opracowania jest syntetyczna informacja o stanie środowiska w powiecie
niżańskim w 2010 r., w zakresie presji antropogenicznych na środowisko, jakości wód
powierzchniowych płynących i powietrza atmosferycznego, poziomów pól elektromagnetycznych,
a także omówienie działań kontrolnych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie.
Podsumowanie analizy zebranych danych w zakresie presji i stanu monitorowanych
elementów środowiska oraz wyników działań kontrolnych jest następujące:
1.

Głównym źródłem wody wykorzystywanej do celów pitnych i gospodarczych oraz na potrzeby
przemysłowe w powiecie niżańskim są wody podziemne. W 2010 r. pobrano 2 079,1 tys. m3.
wody podziemnej.

2.

Emisja ścieków do środowiska wodnego z terenu powiatu niżańskiego wynosiła w 2010 r.
1 633,7 tys. m3. Ścieki obciążyły rzeki następującymi ładunkami zanieczyszczeń:
- BZT5 – 12,93 Mg/rok,
- ChZT-Cr – 67,04 Mg/rok,
- zawiesiny ogólne – 17,27 Mg/rok.

3.

W 2010 r. roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z punktowych źródeł,
z uwzględnieniem zakładów o największej emisji na terenie powiatu niżańskiego, wynosiła
w przypadku poszczególnych zanieczyszczeń:
- 44 187 kg dwutlenku siarki,
- 20 279 kg tlenków azotu,
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- 185 055 kg tlenków węgla,
- 21 713 kg pyłów,
- 18 667 Mg dwutlenku węgla.
4.

Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych, wykonana w oparciu o wyniki monitoringu
z lat 2008 - 2010, dla pojedynczych punktów pomiarowo-kontrolnych oraz dla jednolitych części
wód powierzchniowych, wykazała, że:
- zjawisko eutrofizacji nie występuje w ppk Tanew - Wólka Tanewska oraz ppk San - Ulanów,
- zjawisko eutrofizacji nie występuje w jcwp o kodzie PLRW20002122999: San od Wisłoka do
ujścia,
- zjawisko eutrofizacji występuje w przypadku: jcwp o kodzie PLRW20001922899: Tanew od
Złotej Nitki do ujścia z Wirową od Kaflew, Ładą od Osy oraz Czarną Ładą od Braszczki, jcwp
o

kodzie

PLRW20001922949:

Bukowa

od

Rakowej

do

ujścia,

jcwp

o

kodzie

PLRW20001722929: Barcówka.
5.

Ocena jakości powietrza na obszarze województwa podkarpackiego, w zakresie wszystkich
zanieczyszczeń, uwzględnionych w ocenie za rok 2010, sporządzona została dla dwóch stref,
które stanowią miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa (strefa podkarpacka).

6.

Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań w 2010 r.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia), dwutlenek siarki, dwutlenek azotu
i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie województwa niskie wartości stężeń. Nie
stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu,
zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie
stref z terenu województwa podkarpackiego, pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi
substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A.

7.

Dla ozonu, według kryterium ochrony zdrowia, na obszarze województwa nie został osiągnięty
poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia tego celu upływa w 2020 r.

8.

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

9.

W roku 2010, po raz pierwszy przeprowadzono klasyfikację stref pod kątem zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM2.5. Strefa m. Rzeszów, w której najwyższe stwierdzone stężenie
średnioroczne pyłu PM2.5 mieściło się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem
dopuszczalnym, powiększonym o margines tolerancji, zaliczona została do klasy B. Strefa
podkarpacka, w której stężenia w trzech punktach pomiarowych przekroczyły ustalony dla roku
2010 margines tolerancji, zaliczona została do klasy C.

10. Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na
obszarze całego województwa.
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11. Badania benzo(a)pirenu wykazały przekroczenie wartości docelowej we wszystkich punktach
pomiarowych na terenie województwa podkarpackiego, co było podstawą dla zaliczenia strefy
m. Rzeszów i strefy podkarpackiej do klasy C.
12. Na terenie powiatu niżańskiego badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,
przeprowadzono w 2010 r. na obszarze wiejskim, w miejscowości Harasiuki. W ocenie wyników
nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
13. W 2010 r., WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził łącznie 17 kontroli w jednostkach z terenu
powiatu niżańskiego.
14. W ramach działań pokontrolnych wydano 13 zarządzeń pokontrolnych oraz wystosowano 9
wniosków do innych organów ochrony środowiska.
15. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami nałożono 4 grzywny, w formie mandatu karnego, na
kwotę 600,00 zł.
16. Ustalenia kontroli były podstawą wszczęcia postępowań administracyjnych, w celu wymierzenia
kary pieniężnej (lub jej zmniejszenia) dla 2 zakładów.
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