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I. DANE OGÓLNE
Powiat jasielski położony jest w południowo-zachodniej części województwa
podkarpackiego. Od zachodu graniczy z województwem małopolskim, od północy
z powiatami: dębickim i strzyżowskim, natomiast od wschodu z powiatem
krośnieńskim. Południową granicę stanowi granica państwowa ze Słowacją.
Powierzchnia powiatu wynosi 831 km2, co stanowi 4,7% powierzchni województwa
podkarpackiego.
Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na 10 gmin, w tym gminę
miejską – Jasło oraz 9 gmin wiejskich: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce,
Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Największą pod
względem obszaru gminą powiatu jest gmina Krempna (204 km2), najmniejszą zaś
gmina Brzyska (45 km2).
W powiecie mieszka 115 tysięcy osób, przy czym 33% stanowią mieszkańcy
Jasła. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest wysoki i wynosi 138 osób na km2.
Najludniejsze spośród gmin wiejskich to gminy: Jasło (170 osób na km2), Skołyszyn
(158 osób na km2) i Tarnowiec (146 osób na km2). Najmniejszy wskaźnik zaludnienia
posiada gmina Krempna (10 osób na km2).
Ponad 36% powierzchni powiatu zajmują obszary prawnie chronione
o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obszary te znajdują się
w południowej i północno-zachodniej części powiatu. Stanowią je głównie: Magurski
Park Narodowy (19,6% powierzchni powiatu), fragmenty 2 parków krajobrazowych:
Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki oraz
Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Do europejskiej sieci ekologicznej
NATURA 2000 włączony jest obszar specjalnej ochrony siedlisk „Ostoja Magurska”.
Lasy w powiecie jasielskim zajmują 36,2% powierzchni. Do gmin
o największym zalesieniu należą gminy: Krempna (74,3%), Dębowiec (32,5%)
i Kołaczyce (31,3%). Użytki rolne stanowią 56% obszaru, wśród których największy
udział mają grunty orne (67,9%) i użytki zielone (27,8%).
W systemie zarządzania zasobami wodnymi teren powiatu należy do obszaru
dorzecza Wisły, Regionu Wodnego Górnej Wisły. W granicach administracyjnych
powiatu znajdują się fragmenty zlewni Wisłoki i Sanu, dwóch karpackich dopływów
Wisły. Główną rzeką powiatu jasielskiego jest Wisłoka przecinająca jego obszar
z południa w kierunku północnym oraz jej dwa dopływy: Ropa i Jasiołka.
Strukturę gospodarczą powiatu określa się jako rolniczo-przemysłową. Szacuje
się, że w powiecie znajduje się około 22 tysiące indywidualnych gospodarstw rolnych
(3 miejsce w województwie).
Na terenie powiatu funkcjonuje ok. 6,5 tys. podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w systemie REGON. Ponad połowa spośród nich prowadzi
działalność w Jaśle. Podmioty zarejestrowane w powiecie w sektorze przemysłowym
stanowią około 12%.
W przemyśle dominują branże: chemiczna - wytwarzanie produktów rafinacji
ropy naftowej, produkcja tworzyw sztucznych, szkła i wyrobów ze szkła, spożywcza przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo mięsa oraz branża drzewna
i metalowa.
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Stan środowiska powiatu oraz skala i charakter problemów ekologicznych są
zróżnicowane przestrzennie. Miasto Jasło oraz gminy położone w bliskim sąsiedztwie
są terenami o znacznym stopniu przekształcenia środowiska naturalnego.
Najkorzystniejsze warunki ekologiczne cechują obszary położone w południowej
części powiatu, o niewielkim zaludnieniu, pozbawione źródeł emisji przemysłowych
do środowiska.
Do najistotniejszych oddziaływań antropogenicznych na środowisko
w powiecie jasielskim należą:
 emisja gazów i pyłów do powietrza,
 pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz emisja ścieków do wód,
 hałas drogowy i przemysłowy,
 gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie
województwa podkarpackiego ustawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska,
związane z badaniem stanu środowiska oraz z kontrolą przestrzegania przepisów
o ochronie środowiska.
Źródłem informacji o stanie środowiska jest Państwowy Monitoring
Środowiska. W ramach tego systemu gromadzone są informacje uzyskane na
podstawie pomiarów i badań stanu poszczególnych elementów środowiska, jak
również dane emisyjne uzyskiwane z różnych dostępnych źródeł.
Zakres działalności kontrolnej, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach kontroli przestrzegania przepisów
prawa, jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. kontrole:
− przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
− eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko,
− przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
− przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej,
− w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami,
urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
− wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie
spełniania przez nie wymagań ochrony środowiska,
− przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
− przestrzegania przepisów w zakresie postępowania z organizmami genetycznie
zmodyfikowanymi.
Zadania te realizowane są w ramach kontroli planowych oraz kontroli
interwencyjnych.
Upowszechnianie wyników badań monitoringowych prowadzonych na terenie
województwa podkarpackiego odbywa się poprzez zamieszczanie ich w raportach,
komunikatach i informacjach o stanie środowiska. Materiały te dostępne są także na
stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie:
www.wios.rzeszow.pl.
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II. STAN ŚRODOWISKA W 2007 ROKU
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, realizując zadania
Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzi badania mające na celu dostarczenie
informacji potrzebnych do analizy i oceny poszczególnych elementów środowiska, jak
również do analizy i oceny określonych problemów oraz zjawisk zachodzących
w środowisku.
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zaszła konieczność
dostosowania systemu monitoringu środowiska do prawa obowiązującego w Unii.
W ramach prac dostosowawczych prowadzone są obecnie prace legislacyjne
i wdrożeniowe, powodujące zmiany w polskim prawie ochrony środowiska
i wynikające z nich zmiany w systemach badań, pomiarów i ocen.
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z monitorowaniem stanu
środowiska w powiecie jasielskim w 2007 roku. Dane emisyjne dotyczące poboru
wody oraz emisji ścieków i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do środowiska
pochodzą z wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska, prowadzonej
przez WIOŚ.

1. Gospodarka wodno-ściekowa
Na podstawie zebranych informacji o korzystaniu ze środowiska szacuje się, że
w 2007 roku pobór wody w powiecie jasielskim kształtował się na poziomie
4,08mln m3, z czego 92,6% stanowiły wody powierzchniowe i 7,4% wody podziemne.
Głównym źródłem poboru wody w powiecie jasielskim są wody
powierzchniowe w zlewni rzeki Wisłoki. Mieszkańcy Jasła oraz duże zakłady
produkcyjne w Jaśle korzystają z zasobów rzeki Wisłoki. Z cieków wodnych zasilane
są również wodociągi wiejskie w gminach: Dębowiec, Krempna i Nowy Żmigród.
Ponad 70% łącznego poboru wody powierzchniowej w powiecie zużywa gospodarka
komunalna.
Wody podziemne ujęte do eksploatacji w wodociągach wiejskich pochodzą
głównie z utworów trzeciorzędowych, rzadziej z utworów czwartorzędowych. Ujęcia
wód podziemnych znajdują się m.in. w gminach: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce,
Skołyszyn, Tarnowiec. Znaczącym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarstw
domowych są także indywidualne, przydomowe studnie.
Odbiornikami ścieków komunalnych w powiecie jasielskim jest rzeka Wisłoka
oraz jej dopływy. W powiecie funkcjonują 4 komunalne mechaniczno-biologiczne
oczyszczalnie ścieków, w tym oczyszczalnia w Jaśle o projektowanym wskaźniku
RLM 97000 oraz 3 mniejsze oczyszczalnie położone na obszarach wiejskich:
oczyszczalnia o projektowanym wskaźniku RLM 3156 w Kołaczycach oraz
oczyszczalnie w Skołyszynie i Krempnej, o projektowanych wskaźnikach RLM<2000.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym stopniem
usuwania związków biogennych dla miasta Jasła funkcjonuje od roku 1996. Na
oczyszczalnię doprowadzone są ścieki bytowo-gospodarcze z budynków
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indywidualnych i zbiorowego zamieszkania oraz instytucji i jednostek produkcyjnych
z terenu miasta Jasła i miejscowości położonych w gminie Jasło: Kowalowy, Wolica,
Jareniówka, Warzyce, z części terenu miejscowości Trzcinica oraz miejscowości
Dębowiec (gmina Dębowiec), a także ścieki przemysłowe z kilku zakładów
produkcyjnych z dużym udziałem ścieków z przemysłu spożywczego. W 2007 roku do
Wisłoki odprowadzono z oczyszczalni 4,6 mln m3 ścieków, czyli znacznie mniej niż
w 2006 (6,18 mln m3). Jedną z przyczyn jest mniejsza w roku 2007 ilość wód
opadowych i roztopowych, bowiem centralną część miasta obejmuje kanalizacja
ogólnospławna.
Z terenów wiejskich do wód powierzchniowych
wprowadzono 0,14 mln m3 ścieków oczyszczonych biologicznie.

siecią

kanalizacji

Szacuje się, że z terenu powiatu jasielskiego w 2007 roku siecią kanalizacji
zakładowej odprowadzono do wód powierzchniowych ogółem 1,48 mln m3 ścieków,
w tym 1,2 mln m3 ścieków wymagających oczyszczania (tj. bez wód pochłodniczych
odprowadzanych z Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pektowin”
Sp.z o.o.). W bilansie ścieków dominują ścieki z zakładów funkcjonujących na terenie
Jasła, tj.:
 z oczyszczalni Spółki Akcyjnej LOTOS JASŁO (61%),
 z terenu ZTS „Gamrat” S.A. (31%).
Ścieki przemysłowe w znacznej ilości podlegają procesom mechanicznochemicznego i biologicznego oczyszczania. Oczyszczalnia mechaniczno-chemicznobiologiczna funkcjonuje w Spółce LOTOS Jasło, natomiast Nowy Styl Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle (dawniej Chrom Styl) posiada mechanicznochemiczną oczyszczalnię ścieków.

2. Jakość wód powierzchniowych płynących
Lata 2007-2009 są okresem zasadniczych zmian w organizacji i sposobie
realizacji monitoringu jakości wód powierzchniowych. Głównym celem w tym okresie
jest wdrożenie i dopracowanie nowego systemu monitoringu oraz systemu oceny stanu
ekologicznego i chemicznego wód, zgodnych z wymaganiami Ramowej Dyrektywy
Wodnej 2000/60/WE, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej w Europie.
Program monitoringu wód jest jednym z istotnych elementów planu
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza, którego głównym zamierzeniem jest
ustalenie bieżącego stanu wód oraz określenie i koordynowanie działań zmierzających
do osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu wód.
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 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
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terenu. Na ocenę stanu wód składa się stan ekologiczny oraz stan chemiczny, przy
czym podstawowe znaczenie mają wskaźniki biologiczne, które są nowym elementem
w systemie ocen. Każdej jednolitej części wód powierzchniowych przypisane są cele
środowiskowe. Głównym celem jest osiągnięcie dobrego stanu dla wszystkich części
wód do 2015 roku, uwzględnione są również wymagania jakościowe wynikające
z innych dyrektyw Unii Europejskiej.
Nowy system monitorowania wód powierzchniowych wprowadza 3 rodzaje
monitoringu: diagnostyczny, operacyjny i badawczy, przy czym podstawowe
znaczenie dla oceny stanu wód ma monitoring diagnostyczny i operacyjny. Głównym
zadaniem monitoringu diagnostycznego jest dostarczenie informacji o stanie wód na
obszarze dorzecza oraz danych do ocen długoterminowych zmian wód, będących
wynikiem procesów naturalnych oraz presji antropogenicznej. Monitoring operacyjny
ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone do zagrożonych ryzykiem
niespełnienia celów środowiskowych oraz śledzenie zmian stanu wód, wynikających
z podjętych programów działań.
Od 2007 roku monitoring jakości wód powierzchniowych w województwie
podkarpackim prowadzony jest w nowej sieci punktów pomiarowo-kontrolnych
i według odmiennego niż dotychczas programu badań oraz w innym niż dotychczas
przedziale czasowym. Sposób monitorowania i oceny jakości wód powierzchniowych
ustalony został odrębnie dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego. Kolejne istotne
zmiany w sieci punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych
oraz w programach badawczych wprowadzone zostały w 2008 roku.
Na terenie powiatu jasielskiego w 2007 roku wykonano badania jakości wód
w rzekach w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym:
Î w 3 punktach realizowano program badań monitoringu diagnostycznego (Wisłokappk Krempna-Kotań, Wisłoka-ppk Kąty, Ropa-ppk Topoliny),
Î w 4 punktach prowadzono badania wód pod kątem oceny ich przydatności do
bytowania ryb w warunkach naturalnych (Wisłoka-ppk Krempna-Kotań, Wisłoka
ppk-Kąty, Wisłoka-ppk Żółków, Ropa-ppk Topoliny),
Î w jednym punkcie monitorowano jakość wód pod kątem wykorzystania ich do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Wisłokappk Żółków).
W badanych wodach oceniono również poziomu azotanów i wskaźników
mających zastosowanie do oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych.
W oparciu o uzyskane wyniki badań dokonano ocen jakości wód w rzekach na
terenie powiatu jasielskiego, stosując kryteria zawarte w odpowiednich aktach
prawnych.
Ze względu na opóźnienia we wdrażaniu nowych metod badań biologicznych
elementów jakości wód i w opracowaniu systemu ocen stanu ekologicznego oraz
opóźnienia w pracach legislacyjnych dotyczących przepisów prawnych w zakresie
nowego systemu ocen stanu wód, nie jest możliwe dokonanie oceny stanu wód wg
nowych zasad, odpowiadających wymaganiom Ramowej Dyrektywy Wodnej.
W związku z tym, Główny Inspektor Ochrony Środowiska dopuścił możliwość
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klasyfikacji ogólnej badanych wód według kryteriów stosowanych w latach
2004-2006.
Wyniki klasyfikacji jakości wód rzek badanych w latach 2005-2007
przedstawiono w poniższej tabeli.
Jakość wód w rzekach na terenie powiatu jasielskiego w latach 2005-2007
Lp.

Rzeka

Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa
km

Rok badań

Klasyfikacja
ogólna
jakości wód

Przydatność
wód do celów
pitnych

Przydatność wód do
bytowania ryb

łososiowate
i karpiowate
1. Wisłoka Krempna-Kotań
146,3
karpiowate
2006
II
karpiowate
2007
II
karpiowate
2. Wisłoka Kąty
131,2
2007
III
nieprzydatne
2005
II
A2
Wisłoka Powyżej Jasła
108,9
karpiowate
3.
2006
III
A2
karpiowate
A3
Wisłoka Żółków
108,6
2007
III1/
nieprzydatne
2005
III
nieprzydatne
4. Ropa
Ujście do Wisłoki
3,0
2006
III
nieprzydatne
2007
III
1/Zgodnie z programem badań monitoringowych na rok 2007, w ppk Wisłoka-Żółków prowadzone były badania pod kątem
przydatności wód do celów pitnych i do bytowania ryb. Szeroki zakres badanych wskaźników pozwolił na dokonanie również, dla
potrzeb opracowania, klasyfikacji ogólnej jakości wód w tym punkcie.

2005

III

-

Klasyfikacja ogólna jakości wód
Ocenę jakości badanych wód w punktach pomiarowo-kontrolnych wykonano
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych
wód (Dz.U.2004.32.284).
I klasa
wody bardzo dobrej jakości
Rozporządzenie wprowadza pięć klas jakości
II klasa
wody dobrej jakości
wód powierzchniowych. Podstawę określenia klas
III klasa
wody zadowalającej jakości
jakości wód powierzchniowych stanowią wartości
IV klasa wody niezadowalającej jakości
graniczne wskaźników jakości wody, określone dla
V klasa
wody złej jakości,
poszczególnych klas. Dla każdego wskaźnika jakości wody zmierzonego
z częstotliwością jeden raz w miesiącu wyznacza się wartość stężenia odpowiadającą
percentylowi 90, a w przypadku mniejszej częstotliwości badań przyjmuje się
najmniej korzystną wartość stężenia.
Klasę jakości wód powierzchniowych w punkcie pomiarowym określa się
porównując wyznaczone wartości stężeń poszczególnych wskaźników jakości wody
(z wyłączeniem wskaźników występujących w warunkach naturalnych
w podwyższonych stężeniach) z wartościami granicznymi przyjmując klasę od
najniższej obejmującą łącznie z wyższymi klasami 90% ilości wskaźników.

Wyniki klasyfikacji ogólnej jakości wód Wisłoki i Ropy na obszarze powiatu
jasielskiego przedstawiono na mapce i w tabeli. Na mapce, dla każdego punktu
pomiarowo-kontrolnego przedstawiono wynik klasyfikacji wraz z procentowym
udziałem badanych wskaźników w poszczególnych klasach jakości oraz procentowy
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udział w poszczególnych klasach wyników w zakresie wskaźników: BZT5, azotany,
azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny oraz liczba bakterii grupy coli typu kałowego.
Klasyfikacja ogólna jakości wód rzeki Wisłoki i jej dopływów na terenie powiatu jasielskiego w 2007 roku
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 11.02.2004r. – Dz.U.2004.32.284)
Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa
km

Klasa
jakości
wód

Lp.

Rzeka

1.

Wisłoka

Krempna-Kotań

146,3

II

2.

Wisłoka

Kąty

131,2

III

3.

Wisłoka

Żółków

108,6

III

4.

Ropa

Ujście do Wisłoki

3,0

III

Wskaźniki decydujące o ocenie jakości wody
barwa(III), zasadowość(III), wapń(II), cHzt-Cr(II), azot Kjeldahla(II),
azotany(II), liczba bakterii grupy coli(III), liczba bakterii grupy coli typu
kałowego(III)
barwa(III), zasadowość(III), liczba bakterii grupy coli(IV), liczba
bakterii grupy coli typu kałowego(IV)
barwa(III), zawiesina(III), liczba bakterii grupy coli(IV), liczba bakterii
grupy coli typu kałowego(IV)
barwa(III), zawiesina ogólna(III), azotyny(III), azot Kjeldahla(III),
liczba bakterii grupy coli(V), liczba bakterii grupy coli typu
kałowego(V)

Klasyfikacja ogólna jakości wód rzeki Wisłoki i Ropy na terenie powiatu jasielskiego w 2007 roku
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1.Wisłoka - ppk Krempna-Kotań km 146,3
W zlewni Wisłoki na badanym obszarze brak jest punktowych źródeł
zanieczyszczeń o charakterze antropogenicznym. Badania wykazały, że w górnym
biegu Wisłoka prowadziła wody dobrej jakości, odpowiadającej II klasie (w 2006r. II klasa). Spośród 46 badanych wskaźników, tylko 4 wskaźniki (tj. 8,9%): barwa,
zasadowość ogólna, liczba bakterii grupy coli oraz liczba bakterii grupy coli typu
kałowego mieściły się w III klasie. Ponad 82% badanych wskaźników odpowiadało
I klasie jakości, a pozostałe spełniały wymagania II klasy.
2.Wisłoka - ppk Kąty km 131,2
Nowy punkt pomiarowo-kontrolny położony w m. Kąty należy do sieci
monitoringu diagnostycznego. Na badanym odcinku rzeka jest odbiornikiem ścieków
bytowo-gospodarczych z terenu miejscowości Krempna. Jakość wód Wisłoki
zaliczono do III klasy, a wskaźnikami decydującymi o wyniku oceny były wskaźniki
mikrobiologiczne (IV klasa) oraz wskaźniki fizyczne: barwa (III klasa) i zasadowość
ogólna (III klasa).
3.Wisłoka - ppk Żółków km 108,6
W nowej sieci pomiarowej monitoringu rzek nastąpiła zmiana położenia punktu
pomiarowo-kontrolnego, w którym kontrolowana jest jakość wód Wisłoki
dopływających do Jasła. Nowy punkt pomiarowo-kontrolny „Żółków” zlokalizowany
został ok. 300 m poniżej dotychczasowego punktu „Powyżej Jasła”. Jakość wód
Wisłoki sklasyfikowano jako odpowiadającą III klasie (w 2006r. - III klasa).
Wskaźnikami obniżającymi jakość wód były wskaźniki mikrobiologiczne: liczba
bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu kałowego oraz barwa i zawiesina
ogólna. Pozostałe badane wskaźniki jakości (89%) mieściły się w I i II klasie.
4. Ropa - ppk Ujście do Wisłoki km 3,0
Ropa jest odbiornikiem zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego
i komunalnego z terenu województwa małopolskiego, a w szczególności z miasta
Gorlice oraz miejscowości: Biecz i Skołyszyn. Jakość wód Ropy na odcinku
ujściowym do Wisłoki oceniono jako zadowalającą i zaliczono do III klasy, podobnie
jak w latach 2005-2006. O wyniku oceny zadecydował głównie zły stan sanitarny wód
(V klasa) oraz azotyny, azot Kjeldahla, barwa i zawiesina ogólna. Wskaźniki
charakteryzujące obecność w wodzie zanieczyszczeń przemysłowych, m.in. metale
ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, substancje
powierzchniowo czynne anionowe, nie przekroczyły wartości granicznych
określonych dla I klasy jakości.
W latach 2005-2007, w punktach pomiarowo-kontrolnych położonych
w górnym biegu rzeki Wisłoki, na obszarach o niewielkiej presji antropogenicznej,
klasyfikacja ogólna jakości wód zmieniała się w przedziale klas II i III, które
charakteryzują wody dobrej i zadowalającej jakości. Wynik klasyfikacji ujściowego
odcinka rzeki Ropy nie ulegał zmianie - jakość wód utrzymywała się w III klasie,
charakteryzującej wody zadowalającej jakości.
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Ilustracją zmian jakości monitorowanych wód w kolejnych latach, jest
procentowy udział ocenianych wskaźników jakości w poszczególnych klasach,
przedstawiony na rysunkach poniżej.
Wisłoka - ppk Krempna-Kotań

Wisłoka - ppk Powyżej Jasła/Żółków

Ropa - Ujście do Wisłoki

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2007

2007

2007

0%

I kl.

20%

II kl.

40%

III kl.

60%

80%

IV kl.

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

V kl.

Ocena przydatności wód Wisłoki do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia
Badania i ocena wód powierzchniowych przeprowadzone zostały w oparciu
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Rozporządzenie ustala trzy kategorie
jakości wód powierzchniowych, w zależności od wartości granicznych
fizykochemicznych i mikrobiologicznych wskaźników jakości wody. Kryterium
podziału stanowi stopień złożoności technologii uzdatniania niezbędnej do uzyskania
wody przeznaczonej do spożycia i przedstawia się następująco:
kategoria A1
kategoria A2
kategoria A3

woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji
i dezynfekcji
woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji
oraz dezynfekcji
woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji
na węglu aktywnym oraz dezynfekcji.

Ocenie poddano jakość wód Wisłoki zasilającej ujęcie wód powierzchniowych
dla miasta Jasła. Badania wykonano w punkcie pomiarowo-kontrolnym
zlokalizowanym w m Żółków, w km 108,6 rzeki. Zakres badań obejmował
37 wskaźników jakości.
Zgodnie z ustalonym kryterium oceny, wody Wisłoki zasilające komunalne
ujęcie wody dla miasta Jasła zakwalifikowano do kategorii A3. Są to wody
wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego oraz
dezynfekcji. O wyniku klasyfikacji zdecydował wskaźnik zawiesina ogólna oraz
wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu
kałowego.
W 2007 roku, w porównaniu z poprzednimi latami badań, stwierdzono
pogorszenie stanu sanitarnego badanych wód. W latach 2004-2006 jakość wód
Wisłoki dopływających do ujęcia odpowiadała kategorii A2.
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Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych
W 2007 roku badaniom przydatności wód do bytowania ryb łososiowatych
i karpiowatych w warunkach naturalnych poddano wody Wisłoki i Ropy, ogółem
w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych. Ocenę jakości wód wykonano
w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.10.2002r., które określa
wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia
ryb łososiowatych i karpiowatych, sposób prowadzenia badań oraz sposób oceny wód.
Badane na terenie powiatu wody powierzchniowe, zgodnie z opracowanymi
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wykazami, powinny
spełniać wymagania ustalone dla wód będących środowiskiem życia ryb
łososiowatych i karpiowatych,
Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne istotne dla wód będących
naturalnym środowiskiem życia ryb, tj.: temperaturę wody, zawiesinę ogólną, odczyn,
tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, niejonowy amoniak, azotyny, fosfor ogólny,
fenole, cynk ogólny, miedź rozpuszczoną oraz twardość ogólną. Badane wskaźniki
odniesiono do wartości granicznych ustalonych odrębnie dla wód będących
środowiskiem bytowania ryb łososiowatych oraz dla wód będących środowiskiem
bytowania ryb karpiowatych.
Ocena przydatności wód do bytowania ryb w rzekach badanych w 2007 roku
na terenie powiatu jasielskiego
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 04.10.2002r. – Dz.U.2002.176.1455)
Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa
km

Lp.

Rzeka

1.

Wisłoka

Krempna-Kotań

146,3

2.

Wisłoka

Kąty

131,2

Wisłoka

Powyżej Jasła

108,9

Wisłoka

Żółków

108,6

Ropa

Ujście do Wisłoki

3,0

3.
4.

Przydatność wód
do bytowania ryb
w latach 2004-2006
łososiowate
2005
i karpiowate
2006
karpiowate
2007 karpiowate
2007 karpiowate
2005 nieprzydatne
2006
karpiowate
2007 karpiowate
2005 nieprzydatne
2006 nieprzydatne
2007 nieprzydatne

Wskaźniki degradujące wody

tlen rozpuszczony, azotyny
temperatura
temperatura, azotyny
azotyny
tlen rozpuszczony, azotyny
temperatura, azotyny
azotyny
azotyny
azotyny, fosfor ogólny

Na podstawie badań wykonanych w 2007 roku ustalono, że wody Wisłoki
we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych spełniały wymagania określone dla
ryb karpiowatych. W punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym na ujściowym
odcinku rzeki Ropy do Wisłoki stwierdzono, że nie były dotrzymane ustalone
przepisami normy jakości wymagane dla prawidłowego rozwoju ryb. Wskaźnikami,
które nie spełniały ustalonych wymagań były: azotyny i fosfor ogólny.
Wynik oceny przydatności wód do bytowania ryb, badanych na terenie powiatu
jasielskiego, nie zmienił się w odniesieniu do badań wykonanych w 2006 roku.

12

Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w badanych rzekach
W rzekach monitorowanych na terenie powiatu jasielskiego nie stwierdzono
wód, w których zawartość azotanów przekraczała stężenie 40 mgNO3/l, ustalone
w Dyrektywie Azotanowej jako progowe dla wód zagrożonych zanieczyszczeniem
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. W 2007 roku średnie roczne stężenia
azotanów w badanych wodach były niskie, wynosiły od 2,12 mgNO3/l w Wisłoce
w punkcie pomiarowo-kontrolnym Krempna-Kotań do 5,13 mgNO3/l w Ropie na
odcinku ujściowym do Wisłoki.
W rzekach corocznie prowadzona jest obserwacja poziomu stężeń wskaźników
jakości, stosowanych przy ocenie eutrofizacji wód, tj.: azotanów, azotu azotanowego,
azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz chlorofilu „a”. Badania wykazały, że wartości
wskaźników eutrofizacji w monitorowanych rzekach powiatu jasielskiego były
znacznie niższe od ustalonych wartości granicznych, powyżej których występuje
proces eutrofizacji.

3. Jakość wód podziemnych
Ocena stanu wód podziemnych wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych
w ramach państwowego monitoringu środowiska. Badania wód podziemnych
prowadzone są w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny, zobligowany
z mocy ustawy Prawo wodne do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych.
W 2006 roku, w ramach wdrażania postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE, krajowa sieć monitoringu wód podziemnych została zweryfikowana.
Modernizacja polegała przede wszystkim na zmianie koncepcji prowadzenia
monitoringu. Dotychczas przedmiotem monitorowania były różne poziomy użytkowe
wód podziemnych, obecnie badane są wyznaczone jednolite części wód podziemnych
W Polsce wyznaczono ogółem 160 jednolitych części wód podziemnych, w tym
96 w Obszarze Dorzecza Wisły.
W 2007 roku sieć krajowa monitoringu wód podziemnych liczyła 30 punktów
obserwacyjnych, zlokalizowanych w obszarze 7 jednolitych części wód.
Na terenie powiatu jasielskiego znajduje się jeden punkt obserwacyjny,
zlokalizowany w jednolitej części wód nr 157. Punkt położony jest w miejscowości
Kąty (gmina Krempna), na obszarze zbiornika czwartorzędowego „Dolina rzeki
Wisłoki” (nr 433). Kontrolą objęto wody gruntowe w utworach trzeciorzędowych
o charakterze źródliskowym. Zakres badań obejmował 46 wskaźników
fizykochemicznych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane wody
podziemne są dobrej jakości i zakwalifikowane zostały do II klasy jakości.

4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w powiecie
jasielskim są: spalanie paliw dla celów energetycznych, procesy technologiczne
w zakładach przemysłowych oraz transport drogowy. Bardzo uciążliwa jest, mimo
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niewielkiej ilości emitowanych zanieczyszczeń, emisja z obszarów zabudowy
mieszkaniowej ogrzewanych indywidualnie.
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.
Największy udział w emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza
w Polsce ma energetyka zawodowa i sektor komunalno-bytowy. Emisja łączna z tych
sektorów stanowi ok. 50% emisji pyłu, 46% emisji tlenków azotu i aż ok. 74 % emisji
dwutlenku siarki.
Ze względu na niewielki obszar oddziaływania, najbardziej odczuwalną presję
na najbliższe otoczenie wywierają źródła o niewielkiej wysokości emitora, często
o małej wielkości emisji, które powodują jednak znaczny wzrost stężeń
zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu. Źródłami takimi są: komunikacja
samochodowa, tereny zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej paliwem stałym, niskie
emitory punktowe.
Na potrzeby opracowania, w oparciu o informacje pochodzące z głównych
punktowych źródeł emisji w powiecie jasielskim, dokonano bilansu emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w 2007 roku. O wielkości emisji zanieczyszczeń do
powietrza decydują zakłady położone na terenie Jasła.
Szacuje się, że w 2007 roku w powiecie wyemitowano do powietrza
1,58 tys. Mg zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, bez dwutlenku węgla (w 2005r. 1,54 tys. Mg, w 2006r. - 1,53 tys. Mg). Emisja dwutlenku węgla wynosiła
350,25 tys. Mg.
Wielkość emisji rocznej w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia
przedstawiała się następująco:
141 Mg
(w 2006r. - 185 Mg),
Î zanieczyszczenia pyłowe
Î zanieczyszczenia gazowe
1443 Mg (w 2006r. - 1343 Mg),
w tym: dwutlenek siarki
642 Mg
(w 2006r. - 566 Mg),
dwutlenek azotu
503 Mg
(w 2006r. - 422 Mg),
tlenek węgla
250 Mg
(w 2006r. - 332 Mg).
W strukturze zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł punktowych od wielu lat
przeważają zanieczyszczenia gazowe, głównie dwutlenek siarki (40,5% łącznej emisji
zanieczyszczeń, w 2006r. - 37%) i dwutlenek azotu (31,7% łącznej emisji
zanieczyszczeń, w 2006r. - 27,6%).
Rodzaje i ilości podstawowych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
wynikają przede wszystkim z rodzaju i ilości spalanych paliw, głównie węgla
kamiennego. Najczęściej stosowanym paliwem do produkcji energii jest gaz ziemny,
miał węglowy, węgiel kamienny oraz olej opałowy. Ze źródeł energetycznych
pochodzi około 80% emisji pyłów i tlenku węgla oraz 60% emisji dwutlenku siarki.
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Struktura emisji zanieczyszczeń do powietrza w powiecie jasielskim w 2007 roku (bez CO2)

pozostałe 3,1%
tlenek węgla 15,8%

dwutlenek azotu 31,7%

pyły 8,9%

dwutlenek siarki 40,5%

Do przemysłowych źródeł zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
w powiecie należą: wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja
tworzyw sztucznych, szkła i wyrobów szklanych, procesy galwaniczne i malarskie
oraz produkcja masy bitumicznej. Z procesów technologicznych, stosowanych
w zakładach następuje emisja do powietrza głównie dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, tlenku węgla, a także, w znacznie mniejszych ilościach, zanieczyszczeń
specyficznych takich jak: węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne,
ftalany, cykloheksanon, merkaptany i metale ciężkie. Emisja zanieczyszczeń
specyficznych stanowi około 3,1% łącznej emisji do atmosfery.
Największy udział w łącznej emisji zanieczyszczeń gazowych w powiecie
jasielskim ma Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle. Z tego źródła pochodzi
41% ogólnej emisji dwutlenku siarki i 72% emisji dwutlenku azotu. Źródła
komunalne, administrowane przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, emitują 32% łącznej
emisji dwutlenku siarki, 12% emisji dwutlenku azotu i 58% tlenku węgla.
Największe ilości zanieczyszczeń pyłowych emitują zakłady z terenu Jasła:
MPGK Sp. z o.o., ZPOW „Pektowin” Sp. z o.o. oraz ZTS „Gamrat” S.A. Sumaryczna
wielkość emisji pyłów z tych zakładów stanowi 56% ogólnej emisji pyłów
w powiecie.
W porównaniu do roku 2006 zmiany wielkości rocznej emisji zanieczyszczeń
do powietrza z głównych źródeł punktowych na terenie Jasła obejmują głównie:
zmniejszenie emisji pyłu i tlenku węgla oraz wzrost emisji dwutlenku siarki
i dwutlenku azotu. Łączna emisja zanieczyszczeń gazowych w 2007 była wyższa niż
w roku poprzednim.

5. Jakość powietrza
Celem pomiarów jakości powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, jest uzyskanie informacji o poziomach substancji
w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów
wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie skuteczności
programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych na rzecz
ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego, a priorytetowym obszarem dla
monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje miejskie.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska,
stężenia zanieczyszczeń w powietrzu powinny zostać zredukowane przynajmniej do
poziomu dopuszczalnego lub docelowego na całym terytorium kraju w określonym
terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej lub docelowej po tym
terminie.
Od 2002 roku w oparciu o wyniki monitoringu powietrza wojewódzki inspektor
ochrony środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie.
Jednostkowym obszarem podlegającym ocenie jest strefa, którą stanowi aglomeracja
o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. lub obszar powiatu lub kilku powiatów
niewchodzących w skład aglomeracji.
Wyniki oceny poziomu substancji w strefach stanowią dla marszałka
województwa podstawę określenia programów ochrony powietrza dla stref, w których
poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup
kryteriów:
 ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
 ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, określono
wartości dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu.
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za
lata 2002-2007 dostępne są na stronie internetowej WIOŚ: www.wios.rzeszow.pl .

5.1. Wyniki oceny rocznej jakości powietrza w województwie
podkarpackim w 2007 roku

Na
potrzeby
oceny
rocznej
województwo podkarpackie podzielone
zostało na dziewięć stref, przy czym ze
względu na ozon strefę stanowi
powierzchnia
całego
województwa.
Pomiary
stężeń
zanieczyszczeń
prowadzone
są
przez
Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz
Wojewódzką
Stację
SanitarnoEpidemiologiczną na stacjach pomiarów
automatycznych i manualnych oraz na
stanowiskach metody pasywnej.

W ocenie rocznej dla województwa, dokonywanej pod kątem spełnienia
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, uwzględniane są następujące
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substancje: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, ozon, 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) i ozon.
W 2007 roku marginesy tolerancji określone zostały tylko dla dwutlenku azotu
i benzenu. Dla pozostałych normowanych zanieczyszczeń jedynym kryterium
decydującym o klasie strefy były wartości dopuszczalne lub wartości docelowe.
Wnioski z szóstej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim,
za 2007 rok, są następujące:
1. W żadnej ze stref podlegających ocenie z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych dla ochrony zdrowia, dla substancji: dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, tlenek węgla, benzen, ołów i ozon, nie stwierdzono przekroczenia poziomu
dopuszczalnego lub docelowego. Wszystkie strefy z terenu województwa pod
względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami zakwalifikowane zostały
do klasy A, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym
lub lepszym poziomie.
2. Klasyfikacja stref pod względem ochrony roślin wykazała brak przekroczeń
wartości dopuszczalnych dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu, w związku
z czym wszystkie oceniane strefy zaliczono do klasy A.
3. Badania powietrza atmosferycznego wykonane w 2007 roku dowiodły, że nadal
duży problem stanowi pył zawieszony PM10 mierzony w kryterium ochrony
zdrowia.
Stężenia tej substancji przekraczały
wartości dopuszczalne, co stanowiło
podstawę do zakwalifikowania stref:
miasto Rzeszów, miasto Przemyśl
oraz strefy jasielskiej do klasy C.
W przypadku strefy jasielskiej rejon
przekroczeń standardów imisyjnych
dla PM10 ogranicza się do terenu
miasta Jasła, na pozostałym obszarze
strefy standardy te zostały zachowane.
Wysokie stężenia pyłu PM10
odnotowano
także
w
Nisku.
Kontynuowane w 2008 roku badania
PM10, ze zwiększoną częstotliwością,
zadecydują o zakwalifikowaniu strefy
tarnobrzesko-leżajskiej do klasy C.
Podstawowymi działaniami wynikającymi z tej klasyfikacji, to opracowanie dla
miasta Rzeszowa i strefy jasielskiej naprawczego programu ochrony powietrza
w zakresie PM10 oraz wdrażanie w strefie miasto Przemyśl ustanowionego dla tej
strefy programu ochrony powietrza.
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4. W przypadku metali zawartych w pyle PM10, takich jak: arsen, kadm, nikiel i ołów
ustalone wartości docelowe nie zostały przekroczone.
5. Badania benzo(a)pirenu w pyle PM10
wykazały, że w 2007 roku na
wszystkich stanowiskach wystąpiły
przekroczenia wartości docelowej
ustalonej dla tej substancji. W szóstej
ocenie
jakości
powietrza
w
województwie
podkarpackim
strefy: miasto Rzeszów, miasto
Przemyśl, jasielska, tarnobrzeskoleżajska i mielecko-dębicka zaliczone
zostały do klasy C.
Obowiązek
dotrzymania wartości średniorocznej
przez stężenia benzo(a)pirenu na
poziomie 1 ng/m3 obowiązuje od
1 stycznia 2013 roku. Do tego czasu
należy podejmować, tam gdzie jest to
możliwe technicznie i technologicznie,
działania
i
inwestycje
pozwalające
na
systematyczne
obniżanie notowanych obecnie stężeń
benzo(a)pirenu w powietrzu.
Na mapkach przedstawiono rozkłady średnich stężeń dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu w powietrzu w 2007 roku
w województwie podkarpackim.

5.2. Jakość powietrza w strefie jasielskiej w 2007 roku
Jakość powietrza w strefie jasielskiej w 2007 roku oceniono według kryterium
ustalonego dla ochrony zdrowia ludzi oraz dla ochrony roślin. Uzyskane wyniki badań
zinterpretowano w oparciu o następujące rozporządzenia Ministra Środowiska:
- z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu
(Dz.U.2002.87.798),
- z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U.2008.47.281).
Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w strefie jasielskiej prowadzone były
w 2007 roku na:
− stacjach pomiarów automatycznych (Jasło-Floriańska, Jasło-Fabryczna),
− stacjach pomiarów manualnych (Jasło-Floriańska, Jasło-Fabryczna),
− stanowiskach metody pasywnej (Jasło-Floriańska, Jasło-Kopernika, JasłoMłynarska, Jasło-Sportowa, Jasło-Niegłowicka, Żydowskie).
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Rozkład stężeń średniorocznych głównych zanieczyszczeń powietrza w 2007 roku w województwie podkarpackim

DWUTLENEK SIARKI

DWUTLENEK AZOTU

Rozkład stężeń średniorocznych głównych zanieczyszczeń powietrza w 2007 roku w województwie podkarpackim

PYŁ ZAWIESZONY PM10
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BENZEN

Na stacji automatycznej Jasło-Floriańska dodatkowo rejestrowane są parametry
meteorologiczne.
Sieć monitoringu powietrza w strefie jasielskiej w 2007 roku
Badany wskaźnik
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek azotu
Tlenki azotu
Pył PM10
Pył PM2.5
Pył PM1.0
Arsen,
Kadm
Nikiel
Ołów
Benzo(a)piren
Benzen
Ozon
Formaldehyd

Rodzaj pomiarów
automatyczne
pasywne
automatyczne
pasywne
automatyczne
automatyczne
automatyczne
manualne
automatyczne
automatyczne
manualne
manualne
manualne
manualne
manualne
pasywne
automatyczne
pasywne

Ilość stanowisk
pomiarowych
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
5
1
1

W związku z notowanymi od 2005 roku w Jaśle ponadnormatywnymi
stężeniami pyłu PM10 zaistniała potrzeba zwiększenia intensywności pomiarów
w tym zakresie, w celu określenia obszarów na terenie miasta, na których
przekraczane są standardy imisyjne. W lipcu 2007 roku uruchomiona została
automatyczna stacja pomiarowa Jasło-Fabryczna, gdzie wykonywane są pomiary: pyłu
PM10, pyłu PM2,5, pyłu PM1,0 i ozonu. Równolegle prowadzone są także manualne
pomiary pyłu PM10 oraz zawartości w pyle metali: arsenu, kadmu, niklu, ołowiu oraz
WWA-bezno(a)pirenu. Ze względu na niepełny roczny cykl pomiarów, wyniki
uzyskane na stacji Jasło-Fabryczna nie zostały wykorzystane w ocenie jakości
powietrza w strefie jasielskiej za 2007 rok.
5.2.1 Ocena jakości powietrza wg kryterium ochrony zdrowia
Ocenę wykonano w oparciu o wyniki badań prowadzonych na stacji
pomiarowej Jasło-Floriańska oraz na stanowiskach metody pasywnej: JasłoFloriańska, Jasło-Kopernika, Jasło-Młynarska, Jasło-Sportowa, Jasło-Niegłowicka,
nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W 2007 roku program monitoringu powietrza obejmował automatyczne
pomiary stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu i manualne pomiary stężeń
pyłu zawieszonego PM10 oraz arsenu, niklu, kadmu, ołowiu i benzo(a)pirenu w pyle
PM10 na stacji Jasło-Floriańska, a także pomiary benzenu na 5 stanowiskach metody
pasywnej.
Uzyskane wyniki pomiarów zinterpretowano w odniesieniu do standardów
jakości powietrza określonych w przepisach prawnych ze względu na ochronę
zdrowia ludzi.
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Dopuszczalne poziomy substancji badanych w powietrzu w strefie jasielskiej oraz marginesy tolerancji
określone dla 2007 roku
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 03.03.2008r. – Dz.U.2008.47.281)

Nazwa
substancji

Okres uśredniania
wyników

Dopuszczalny
poziom
substancji
w powietrzu
(μg/m3)

Margines
tolerancji
w 2007 roku
(μg/m3)

Benzen

Dopuszczalny poziom
substancji
powiększony
o margines tolerancji
za 2007 rok
(μg/m3)
81/
2301/
461/
3501/
1251/

rok kalendarzowy
51/
3
1/
jedna
godzina
200
30
Dwutlenek
rok kalendarzowy
401/
6
azotu
jedna godzina
3501/
0
24 godziny
1251/
0
Dwutlenek
rok
kalendarzowy
siarki
i pora zimowa (okres
202/
0
od 01.X do 31.III)
Tlenki azotu3/
rok kalendarzowy
302/
0
Ołów
rok kalendarzowy
0,51/
0
24 godziny
501/
0
Pył PM 10
0
rok kalendarzowy
401/
1/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
2/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin
3/ suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

Dopuszczalna
częstość
przekraczania
dopuszczalnego
poziomu w roku
18 razy
24 razy
3 razy

202/

-

302/
0,51/
501/
401/

35 razy
-

Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 03.03.2008r. – Dz.U.2008.47.281)
Okres uśredniania wyników
pomiarów
Arsen
rok kalendarzowy
Benzo(a)piren
rok kalendarzowy
Kadm
rok kalendarzowy
Nikiel
rok kalendarzowy
8 godzin
Ozon
okres wegetacyjny (1V-31VII)
poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
poziom docelowy ze względu na ochronę roślin
Nazwa substancji

1/
2/

Docelowy poziom
substancji w powietrzu
6 ng/m3 1/
1 ng/m3 1/
5 ng/m3 1/
20 ng/m3 1/
120 µg/m3 1/
18000 µg/m3 h2/

Dwutlenek siarki
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze względu na ochronę
zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla
czasów uśredniania: 1 godzina i 24 godziny.
W 2007 roku stężenie dwutlenku siarki w Jaśle, podobnie jak na obszarze
całego województwa podkarpackiego, utrzymywały się na niskim poziomie. Nie
odnotowano przekroczeń normy średniodobowej, jak również normy ustalonej dla
1 godziny. Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki na stacji Jasło-Floriańska
wynosiło 9,3 μg/m3 i było wyższe niż w roku poprzednim.
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Maksymalne stężenia jednogodzinne SO2 z poszczególnych dni pomiarowych zanotowane na stacji
automatycznej Jasło-Floriańska w 2007 roku
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W przebiegu rocznym najwyższe stężenia dwutlenku siarki występowały w okresie
zimowym. Średnie stężenie dla okresu zimowego wynosiło 9,5 µg/m3, natomiast dla okresu
letniego kształtowało się na poziomie 6,3 µg/m3. Zależność poziomu dwutlenku siarki
w powietrzu od temperatury powietrza w 2007 roku, przedstawiono na wykresie.
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Miesięczne stężenia dwutlenku siarki na stacji pomiarowej Jasło-Floriańska w 2007 roku
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Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stacji Jasło-Floriańska w latach 2004-2007
Substancja
Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

Rok badań
2004
2005
2006
2007
2004
2005
2006
2007

Średnie stężenie roczne
(µg/m3)
3,32
3,86
8,1
9,3
12,63
15,98
15,9
15,3

Metoda pomiaru
manualna
manualna
manualna/automatyczna
automatyczna
manualna
manualna
manualna/automatyczna
automatyczna
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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.
W 2007 roku na stacji Jasło-Floriańska nie odnotowano przekroczeń normy
ustalonej dla 1 godziny oraz normy średniorocznej.
Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych zanotowane na stacji
automatycznej Jasło-Floriańska w 2007 roku
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Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło 15,3 μg/m3. W sezonie
grzewczym stężenia dwutlenku azotu były wyższe niż w sezonie letnim, co wskazuje
na decydujące oddziaływanie emisji ze źródeł energetycznych.
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Miesięczne stężenia dwutlenku azotu na stacji pomiarowej Jasło-Floriańska w 2007 roku
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Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM10, o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm, jest
zanieczyszczeniem powstającym przede wszystkim w procesach spalania paliw
w sektorze komunalno-bytowym. Ważnym 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
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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 dopuszczalna jest możliwość przekraczania
danego poziomu z częstością nie większą niż 35 razy w roku.
Wyniki monitoringu jakości powietrza w Polsce dowodzą, iż aktualnie
najwięcej przekroczeń standardów średniodobowych i średniorocznych dotyczy pyłu
zawieszonego PM10. W województwie podkarpackim sytuacja taka miała miejsce
w latach poprzednich w Przemyślu i Rzeszowie, a od 2006 roku także w Jaśle.
Pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, z wykorzystaniem
referencyjnych metodyk pomiarowych, wykonywane są na stacji Jasło-Floriańska od
2003 roku.
W latach 2002-2004 wartość stanowiąca kryterium oceny pod kątem stężeń
24-godzinnych pyłu PM10 zwiększona była o margines tolerancji w wysokości
odpowiednio 15, 10 i 5 µg/m3, stąd wartości kryterialne w kolejnych latach
zmniejszały się, osiągając w 2005 roku poziom 50 µg/m3.
Na stacji Jasło-Floriańska od 2005 roku obserwowane są, głównie w sezonie
grzewczym, przekroczenia normy średniodobowej ustalonej dla tej substancji. Wyniki
pomiarów, uzyskane w 2006 roku potwierdziły przekraczanie standardów imisyjnych,
co było podstawą do zaliczenia strefy jasielskiej w piątej ocenie rocznej do
klasy C, z zaznaczeniem obszaru przekroczeń obejmującym jedynie miasto Jasło.
W 2007 roku stężenie średnioroczne pyłu PM10 na stacji Jasło-Floriańska
wynosiło 38,2 μg/m3 i nie przekroczyło wartości dopuszczalnej, określonej dla roku na
poziomie 40 µg/m3. W ciągu roku zarejestrowano jednak 47 przypadków przekroczeń
dopuszczalnego poziomu średniodobowego, co przy dopuszczalnej liczbie
35 przekroczeń w roku wskazuje na niedotrzymanie standardów jakości powietrza
w przypadku pyłu PM10, w związku z czym strefę jasielską zaliczono ponownie do
klasy C.

µg/m3

Stężenia średnioroczne PM10 w latach 2004-2007

Liczba przekroczeń PM10 w latach 2004-2007
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Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na rodzaj i tempo przemian
zanieczyszczeń zachodzących w atmosferze należą: nasłonecznienie, temperatura
powietrza, wilgotność, intensywność opadów. W warunkach zimowych, przy dużych
25

spadkach temperatury, często występuje stabilna równowaga atmosfery i słabe wiatry,
co wpływa na kumulację zanieczyszczeń w dolnej części atmosfery
Przebieg rocznych serii pomiarów pyłu PM10 charakteryzuje się wyraźną
sezonową zmiennością stężeń pyłu i wpływem temperatury na poziom stężeń. Spadek
temperatury powoduje intensyfikację zużycia paliw na cele grzewcze i w efekcie
wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przekroczenia dopuszczalnej normy
średniodobowej dla pyłu PM10 występują głównie w okresie grzewczym.
Rozkład przekroczeń poziomu dopuszczalnego stężeń 24-godzinnych dla pyłu PM10 w 2007 roku
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średnia miesięczna temperatura [stopnie Celsjusza]
liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego stężeń 24-godzinnych pyłu PM10

Najwyższe wartości stężeń średniodobowych pyłu PM10 w 2007 roku
zmierzono na stacji Jasło-Floriańska w grudniu i wynosiły one odpowiednio
260 µg/m3 i 130 µg/m3.
W 2007 roku przekroczenia wartości dopuszczalnej dla 24-godzinnych stężeń
pyłu PM10 odnotowano również na stacji Jasło-Fabryczna, przy czym poziom stężeń
tego zanieczyszczenia w powietrzu był niższy niż obserwowany na stacji JasłoFloriańska. Na wykresach przedstawiono przebieg średnich dobowych stężeń pyłu
PM10 w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2007 roku oraz wartości średnich stężeń
miesięcznych tego zanieczyszczenia na obu stacjach pomiarowych w Jaśle.
Średnie dobowe stężenia pyłu PM10 na stacjach Jasło-Floriańska i Jasło-Fabryczna
w okresie od 01.08.2007r. do 31.12.2007r.
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Średnie miesięczne stężenia pyłu PM10 na stacjach Jasło-Floriańska i Jasło-Fabryczna
w okresie od 01.08.2007r. do 31.12.2007r.
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W okresie od stycznia do końca marca 2008 roku na stacji Jasło-Floriańska
wystąpiło już 20 przypadków przekroczenia wartości dopuszczalnej dla
24-godzinnych stężeń pyłu PM10, przy czym:
 w styczniu wystąpiły 4 incydenty,
 w lutym wystąpiło 13 incydentów,
 w marcu wystąpiły 3 incydenty.
Maksymalne średniodobowe stężenia pyłu PM10 odnotowano w dniach
11-13 lutego i wynosiły one odpowiednio: 126 µg/m3, 177 µg/m3 i 172 µg/m3.
W omawianym okresie zarejestrowano również przekroczenia normy
24-godzinnej dla pyłu PM10 na stacji Jasło-Fabryczna. Odnotowano 12 incydentów,
przy czym najwyższe stężenia średniodobowe wystąpiły również w dniach
11-13 lutego i kształtowały się na poziomie: 80 µg/m3, 140 µg/m3 i 160 µg/m3.
Zanieczyszczenia zawarte w pyle PM10
W 2007 roku na stacji Jasło-Floriańska prowadzone były pomiary
24-godzinnych stężeń metali: arsenu, kadmu, niklu, ołowiu oraz benzo(a)pirenu,
wskaźnika
reprezentatywnego
dla
wielopierścieniowych
węglowodorów
aromatycznych. 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 ludzkie i środowisko. Poziom ten powinien być osiągnięty dla omawianych
substancji do 1 stycznia 2013 roku, tam gdzie jest to możliwe technicznie
i ekonomicznie.
W województwie podkarpackim, dla potrzeb szóstej oceny jakości powietrza,
metale oraz benzo(a)piren w pyle PM10 badane były na 5 stanowiskach pomiarowych,
zlokalizowanych w Rzeszowie, Jaśle, Mielcu, Nisku i Przemyślu.
Badania wykonane w 2007 roku wykazały, że poziom zawartości w pyle PM10
arsenu, niklu i ołowiu ustalony na stacji Jasło-Floriańska był najniższy, natomiast
w przypadku kadmu wartość stężenia średniorocznego była wyższa niż na pozostałych
stanowiskach.
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Stężenia metali w pyle PM10 na stacji Jasło-Floriańska w 2007 roku
Średnie stężenie
roczne
0,5 ng/m3
2,6 ng/m3
0,96 ng/m3
0,01 µg/m3

Substancja
Arsen
Kadm
Nikiel
Ołów

% wartości dopuszczalnej
lub docelowej
8,3
52,0
4,8
2,0

Przedział występowania
stężeń 24-godz.
0,17-2,6 ng/m3
0,12-32,9 ng/m3
0,2-6,8 ng/m3
0,01-0,03 µg/m3

Arsen
Przebieg stężeń 24-godzinnych w 2007 roku
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Poziom zanieczyszczenia powietrza
arsenem ze względu na ochronę zdrowia
ludzi ocenia się w odniesieniu do
wartości docelowej ustalonej dla roku
kalendarzowego na poziomie 6 ng/m3.
Badania wykazały, że stężenia
arsenu na stacji Jasło-Floriańska, jak
również na pozostałych stanowiskach
w województwie utrzymywały się na
niskim
poziomie.
Stężenia
średniodobowe tego metalu w pyle PM10
nie przekraczały wartości 3 ng/m3,
a stężenie średnioroczne wynosiło
0,5 ng/m3 (8,3% wartości docelowej).

Kadm
Przebieg stężeń 24-godzinnych w 2007 roku
35

KADM

30

ng/m3

25
20
15
10
5

26-12

26-11

27-10

27-09

28-08

29-07

29-06

30-05

30-04

31-03

1-03

30-01

0

Poziom zanieczyszczenia powietrza
kadmem ocenia się w odniesieniu do
wartości docelowej ustalonej dla roku
kalendarzowego na poziomie 5 ng/m3.
Badania wykazały, że 24-godzinne
stężenia kadmu na stacji Jasło-Floriańska
w ciągu roku były zmienne, zawierały się
w przedziale 0,12-32,9 ng/m3. Stężenie
średnioroczne wynosiło 2,6 ng/m3 (52%
wartości docelowej.

Nikiel
Przebieg stężeń 24-godzinnych w 2007 roku
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Poziom zanieczyszczenia powietrza
niklem ocenia się w odniesieniu do
wartości docelowej ustalonej dla roku
kalendarzowego na poziomie 20 ng/m3.
Stężenia średniodobowe tego metalu
w pyle PM10 były niskie, nie przekraczały
wartości 7 ng/m3. Stężenie średnioroczne
wynosiło 0,96 ng/m3 i stanowiło 4,8%
wartości docelowej.

Ołów
Przebieg stężeń 24-godzinnych w 2007 roku

Poziom zanieczyszczenia powietrza
ołowiem ze względu na ochronę zdrowia
OŁÓW
0,030
ludzi ocenia się w odniesieniu do
0,025
wartości dopuszczalnej ustalonej dla roku
0,020
kalendarzowego na poziomie 0,5 µg/m3.
0,015
Badania wykazały, że stężenia
0,010
ołowiu na stacji Jasło-Floriańska, jak
0,005
również na pozostałych stanowiskach
0,000
w województwie utrzymywały się na
niskim poziomie.
Stężenia średniodobowe tego metalu w pyle PM10 zawierały się w przedziale
0,01-0,03 µg/m3, a stężenie średnioroczne wynosiło 0,01 µg/m3 (2% wartości
dopuszczalnej).
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0,035

Benzo(a)piren
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, występujące w środowisku,
pochodzą głównie ze źródeł antropogenicznych. Powstają jako produkty uboczne
w wielu procesach chemicznych. Praktycznie każdy proces związany z silnym
ogrzewaniem lub niecałkowitym spalaniem związków organicznych może być
źródłem emisji WWA. Wśród WWA, do najgroźniejszych ze względu na jego
rozpowszechnienie w środowisku naturalnym i bardzo silną aktywność rakotwórczą
należy bezno(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 poziomu benzo(a)pirenu prowadzone w wojewódzkiej sieci
monitoringu powietrza
wykazały, że stężenia tej substancji w pyle PM10
przekroczyły w 2007 roku wartość docelową na wszystkich stanowiskach
pomiarowych. Najwyższe stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu odnotowano
w Przemyślu.
Średnie roczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych
w woj.podkarpackim w 2007 roku
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Na stacji Jasło-Floriańska przebieg 24-godzinnych stężeń benzo(a)pirenu był
zmienny, wartości stężeń zawierały się w przedziale 0,1-60 ng/m3.
Przebieg stężeń 24-godzinnych benzo(a)pirenu
w 2007 roku

Z uwagi na to, że benzo(a)piren
emitowany jest w znacznych ilościach do
powietrza w wyniku spalania paliw
stałych na cele grzewcze, stężenia
benzo(a)pirenu osiągały bardzo wysokie
wartości
w
sezonie
grzewczym,
wielokrotnie przekraczające wartość
1 ng/m3. W sezonie letnim stężenia
benzo(a)pirenu były niższe, kształtowały
się na poziomie 5-125 % wartości
docelowej.
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W ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2007, ze
względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu, strefa jasielska,
podobnie jak strefy: miasto Rzeszów, miasto Przemyśl, tarnobrzesko-leżajska
i mielecko-dębicka zaliczone zostały do klasy C (przekroczenie wartości docelowej).
Benzen
Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy
lotnych związków organicznych. W Jaśle substancja ta mierzona jest metodą pasywną
na stacji Jasło-Floriańska oraz w 4 punktach sieci monitoringu lokalnego, położonych
przy ulicach: Kopernika, Młynarskiej, Sportowej i Niegłowickiej, w rejonie LOTOS
Jasło i działających w sąsiedztwie spółek.
Średnie roczne stężenia benzenu w Jaśle w latach 2005-2007
Substancja
Benzen
(µg/m3)

Rok
badań
2005

Jasło
Floriańska
3,2

Jasło
Kopernika
2,9

Jasło
Młynarska
2,8

Jasło
Sportowa
2,1

Jasło
Niegłowicka
1,7

2006

2,3

2,7

2,6

3,1

2,6

2007

1,6

1,8

1,8
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1,8
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Stężenia benzenu mierzone metodą
pasywną są wyższe od stężeń mierzonych
analizatorami automatycznymi. Wyniki
uzyskane w 2007 roku w Jaśle wskazują
dotrzymanie dopuszczalnego poziomu
średniorocznego benzenu w powietrzu.
Średnie roczne stężenia tej substancji
mieściły się w przedziale 1,6-1,8 μg/m3
i
stanowiły
32-36%
poziomu
dopuszczalnego.

Ozon
Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem ze względu na ochronę zdrowia
ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego - maksymalnego stężenia
8-godzinnego kroczącego. Poziom zanieczyszczenia powietrza uznaje się za
przekroczony, gdy ilość dni z maksymalnymi dobowymi wartościami średnich
8-godzinnych kroczących powyżej 120 µg/m3 jest większa niż 25 dni w ciągu roku.
Poziom docelowy powinien zostać osiągnięty od 1 stycznia 2010 roku.
W 2007 roku na terenie województwa podkarpackiego pomiary stężeń ozonu
w powietrzu atmosferycznym, w kryterium ochrony zdrowia, prowadzone były od
kwietnia 2007 roku na stacji Jasło-Floriańska. W okresie tym zanotowano siedem dób
pomiarowych z maksymalnymi stężeniami 8-godzinnymi kroczącymi powyżej
120 µg/m3.
Maksymalne stężenia ośmiogodzinne ozonu w poszczególnych dobach pomiarowych w Jaśle w 2007 roku
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5.2.2 Ocena jakości powietrza wg kryterium ochrony roślin
Ocenę jakości powietrza w strefie jasielskiej
według kryterium ochrony roślin wykonano w oparciu
o wyniki badań dwutlenku siarki i dwutlenku azotu
w powietrzu, prowadzonych na stanowisku pomiarowym
Żydowskie, położonym w gminie Krempna, na terenie
Magurskiego Parku Narodowego.
Pobór próbek odbywa się metodą pasywną
z miesięcznym okresem ekspozycji próbników.
Lokalizacja
stanowiska
odpowiada
w
pełni
wymaganiom stawianym pomiarom prowadzonym
z punktu widzenia ochrony roślin i jest reprezentatywna
dla znacznego obszaru w południowej części
województwa podkarpackiego. Dodatkowo do oceny za
rok 2007 wykorzystano wyniki pomiarów realizowanych
przez WIOŚ w Krakowie - Delegaturę w Nowym Sączu
na stanowisku Nieznajowa.
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W ramach monitoringu tła zanieczyszczeń atmosfery, w 2007 roku
kontynuowano na stanowisku Żydowskie pomiary formaldehydu metodą pasywną
(czas uśredniania - tygodniowy).
Badany obszar pozbawiony jest punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza,
stan atmosfery w znacznym stopniu kształtowany jest więc przez napływ powietrza
z kierunków południowych i południowo-zachodnich.
Dwutlenek siarki
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze względu na ochronę
roślin ocenia się w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego dla rocznego
czasu uśredniania stężeń. Dopuszczalne stężenie średnioroczne ustalone zostało dla
dwutlenku siarki na poziomie 20 µg/m3 na terenie całego kraju.
Wyniki pomiarów przeprowadzonych w 2007 roku wykazały, że stężenia
średnioroczne dwutlenku siarki na terenie Magurskiego Parku Narodowego wynosiły:
3
 na stanowisku Żydowskie - 5,13 µg/m (34,2% normy),
3
 na stanowisku Nieznajowa - 4,9 µg/m (33% normy).
Miesięczne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stanowiskach pomiarowych Żydowskie
i Nieznajowa w 2007 roku
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Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki na stanowisku pomiarowym Żydowskie
w latach 2004-2007
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Dwutlenek azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza pod kątem zawartości tlenków azotu, ze
względu na ochronę roślin, ocenia się w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego
ustalonego dla rocznego czasu uśredniania stężeń. Dopuszczalne stężenie
średnioroczne ustalone zostało dla tlenków azotu (sumy dwutlenku azotu i tlenku
azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu) na poziomie 30 µg/m3 na obszarze kraju.
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Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu, ustalone dla obu stanowisk
pomiarowych: Żydowskie i Nieznajowa, na terenie Magurskiego Parku Narodowego,
wynosiło 3,9 µg/m3 i stanowiło 13% wartości dopuszczalnej.
Formaldehyd
Średnie roczne stężenie formaldehydu na stanowisku pomiarowym Żydowskie
wynosiło 1,2 µg/m3. Dla formaldehydu nie są ustalone dopuszczalne poziomy
w powietrzu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.12.2002r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, określa dla formaldehydu
wartość odniesienia na poziomie 4 µg/m3.

5.3. Monitoring lokalny jakości powietrza w Jaśle
W 2007 roku kontynuowane były w rejonie LOTOS Jasło S.A. w Jaśle
i działających w sąsiedztwie spółek, w ramach monitoringu lokalnego, pomiary
lotnych związków organicznych, charakterystycznych dla przemysłu przetwórstwa
ropy naftowej, takich jak: cykloheksan, ksyleny, izopropylobenzen, styren, toluen,
heksan, izooktan, heptan, oktan i dekan.
Pomiary wykonano metodą pasywną w 8 sesjach dwutygodniowych,
w 4 punktach zlokalizowanych przy ulicach: Kopernika, Młynarskiej, Sportowej
i Niegłowickiej.
Dla badanych węglowodorów brak jest w przepisach prawnych standardów
jakościowych. Uzyskane średnie roczne wartości mierzonych substancji porównano
z wartościami odniesienia tych substancji uśrednionymi dla okresu roku
kalendarzowego, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia
2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Wartości poziomów odniesienia nie są wartościami dopuszczalnymi, służą jedynie do
celów projektowych oraz na potrzeby wydania decyzji o dopuszczalnej emisji do
powietrza.
Średnie roczne stężenia lotnych związków organicznych badanych w ramach monitoringu lokalnego
w Jaśle w 2007 roku
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Średnie roczne stężenia lotnych związków organicznych (w µg/m3) badanych
w ramach monitoringu lokalnego w Jaśle w latach 2006-2007
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Wyniki badań wykazały przekroczenia wartości odniesienia w przypadku
cykloheksanu w punkcie pomiarowym przy ulicy Niegłowickiej. Poziom prawie
wszystkich badanych węglowodorów w 2007 roku był niższy lub podobny jak w roku
2006. Monitoring lokalny kontynuowany jest w 2008 roku.

5. Hałas komunikacyjny
Hałas jest jednym z najbardziej odczuwalnych zagrożeń środowiska. Ze
względu na powszechność występowania, duży obszar oddziaływania oraz liczbę
ludności narażonej na jego oddziaływanie, najbardziej uciążliwym źródłem hałasu
w środowisku miejskim jest hałas drogowy.
Wzrost liczby pojazdów osobowych i ciężarowych, wzmożony ruch tranzytowy
towarowy i osobowy powodują ciągły wzrost poziomu hałasu w środowisku oraz
zanieczyszczenie atmosfery spalinami i pyłami. Staje się to coraz bardziej uciążliwe
dla ludzi mieszkających w otoczeniu dróg. Oddziaływanie hałasu jest szczególnie
niekorzystne w porze nocnej.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego środowiska. Do realizacji tego celu służą instrumenty planowania
przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska takie jak: pozwolenia, programy
ochrony środowiska, programy ochrony przed hałasem oraz rozwiązania techniczne
ukierunkowane na źródła lub minimalizujące oddziaływanie, np. ekrany akustyczne.
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Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła obowiązek oceny stanu
akustycznego środowiska dla aglomeracji, dla terenów głównych dróg, linii
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie na znacznych obszarach oraz dla pozostałych terenów wskazanych
w powiatowych programach ochrony środowiska. Podstawowym poziomem oceny
klimatu akustycznego jest powiat. Starosta jest zobowiązany do dokonywania ocen
stanu akustycznego w formie map akustycznych w cyklach 5 letnich i wykonywania
w tym celu pomiarów hałasu w środowisku i pozyskiwania wyników badań od innych
jednostek. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska został ustawowo zobowiązany
do dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nie objętych
obowiązkami opracowania map akustycznych.
Jednym z istotniejszych zadań jest ograniczenie hałasu do wartości
akceptowalnych, wyznaczonych poziomami dopuszczalnymi. Wartości dopuszczalne
poziomu hałasu dla hałasu drogowego wynoszą w porze dziennej, w zależności od
kategorii terenu – od 50 do 65 dB, natomiast w porze nocnej 45-55 dB. Ustalone
standardy są kompromisowym rozwiązaniem między oczekiwaniami i realnymi
możliwościami ograniczenia poziomów hałasów komunikacyjnych, zachowanie
standardów nie gwarantuje bowiem mieszkańcom braku uciążliwego oddziaływania
hałasu drogowego.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez drogi lub linie kolejowe,
wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do jednej doby
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 14.06.2007r. – Dz.U.2007.120.826)

Lp.

1.
2.

3.

4.

Rodzaj terenu

a/
b/
a/
b/

Strefa ochronna „A” uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
c/ Tereny domów opieki społecznej
d/ Tereny szpitali w miastach
a/ Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b/ Tereny zabudowy zagrodowej
c/ Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d/ Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców3)

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony
równoważnym poziomem dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe/ 1)
LAeq N
LAeq D
pora dnia pora nocy przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy
odniesienia równy
16 godzinom
8 godzinom
50

45

55

50

60

50

65

55

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny
poziom hałasu w porze nocy.
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców
pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
1)

2)
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W procesie ocen stanu klimatu akustycznego, w aspekcie hałasu
komunikacyjnego, korzysta się często z pomocniczej w stosunku do kryteriów
prawnych skali zagrożenia hałasem komunikacyjnym, wykorzystującej również oceny
subiektywne. Skala ta opracowana została przez Państwowy Zakład Higieny na
podstawie badań ankietowych i dla pory dziennej przedstawia się następująco:
 mała uciążliwość hałasu
LAeq < 52 dB,
 średnia uciążliwość hałasu
52 ≤ LAeq ≤ 62 dB,
 duża uciążliwość hałasu
63 ≤ LAeq ≤ 70 dB,
 bardzo duża uciążliwość hałasu
LAeq > 70 dB.
W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
w celu określenia warunków panujących w bezpośrednim sąsiedztwie głównych tras
komunikacji drogowej, wykonał badania hałasu drogowego na terenie miasta Jasła.
Badania objęły wyznaczenie równoważnego poziomu hałasu w ustalonych punktach
oraz warunków pozaakustycznych, tj.: natężenia i struktury ruchu pojazdów
z uwzględnieniem pojazdów lekkich (samochody osobowe, małe furgonetki,
motocykle) oraz pojazdów ciężkich, szczególnie hałaśliwych (samochody ciężarowe,
samochody ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, itp.) oraz warunków
meteorologicznych, niezbędnych do interpretacji i oceny wyników.
Drogi objęte pomiarami akustycznymi w Jaśle w 2007 roku
Długość
Całkowita
Ilość
odcinka
długość
punktów
Lp.
Nazwa ulicy
pomiarowego
(m)
pomiarowych
(m)
1. 17 Stycznia
2070
900
1
2. Lwowska
2370
850
2
3. Kazimierza Wielkiego
480
320
2
4. Koralewskiego
199
200
1
5. Jagiełły
820
230
1
530
1
6. Mickiewicza
5640
200
1
7. Kołłątaja
340
230
1
8. Kraszewskiego
470
300
1
9. Szkolna
704
250
1
10. Grota Roweckiego
416
220
1
11. Baczyńskiego
610
270
1
850
2
12. 3 Maja
2273
220
1
13. Staszica
603
170
1
14. Dworcowa
372
215
1
15. Metzgera
900
300
1
16. Piłsudskiego
3109
210
1
17. Kościuszki
644
400
2
18. Jana z Dukli
2100
900
1
19. Jana Pawła II
620
260
1
Razem: 24740
8025
25
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Kategoria drogi
krajowa nr 73
krajowa nr 28
miejska
miejska
powiatowa
powiatowa
miejska
miejska
powiatowa
miejska
miejska
miejska
krajowa nr 28
miejska
miejska
miejska
krajowa nr 28
krajowa 28
miejska
wojewódzka nr 992
miejska

Jasło usytuowane jest przy drogach krajowych: nr 28 Zator-Krosno-Medyka,
biegnącej z zachodu na wschód i nr 73 Kielce-Tarnów-Jasło, biegnącej z północy
w kierunku południowym. Przez miasto przebiega także, w kierunku południowym,
droga wojewódzka nr 992 Jasło-Grab-granica państwa.
W ciągu dróg krajowych leżą ulice: 3 Maja, Metzgera, Piłsudskiego,
17 Stycznia i Lwowska o łącznej długości 10,7 km.
Jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w ostatnich latach
w Jaśle była budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 28. Obwodnica ma
długość 4,4 km i obejmuje odcinek ulicy 3 Maja oraz ulice: Metzgera, Piłsudskiego
i Przemysłową. Na pięciu skrzyżowaniach w ciągu drogi zainstalowano sygnalizację
świetlną. Na odcinku obwodnicy przy ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego wykonane zostały
ekrany akustyczne.
W 2007 roku badania monitoringowe warunków akustycznych wykonano
w otoczeniu 19 ulic Jasła. Pomiarami objęto 8,0 km dróg, co stanowi 5,6% łącznej
długości dróg miasta (144,3 km).
Pomiary wykonano w 25 punktach w porze dziennej oraz w 4 punktach w porze
nocnej. Punkty pomiarowe wyznaczono przy głównych drogach miasta – przy ulicach
wlotowych i wylotowych, tranzytowych oraz w centralnej części miasta. W punkcie
pomiarowym przy ul. Piłsudskiego pomiar poziomu hałasu wykonano za ekranem
akustycznym.
Lokalizacja punktów pomiarowych nawiązuje do siatki pomiarowej, w której
WIOŚ prowadził badania w Jaśle w 2000 roku.
Większość obszarów miasta objętych pomiarami poziomu hałasu drogowego
stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego oraz mieszkaniowo-usługowej. Dla celów opracowania
przyjęto jako dopuszczalny równoważny poziom hałasu drogowego dla tych terenów
dla pory dnia - 60 dB i dla pory nocy - 50 dB.
Wartości równoważnego poziomu hałasu LAeq w poszczególnych punktach
w Jaśle oraz wyniki pomiarów natężenia ruchu przedstawiono w tabelach i na
rysunkach. Na podstawie tych danych dokonano oceny poziomu hałasu drogowego
emitowanego z głównych ciągów komunikacyjnych Jasła. Zebrane dane posłużyły
także do wykonania mapki, na której zaznaczono poszczególne punkty pomiarowe
oraz poziom hałasu wzdłuż badanych dróg - kolorowymi liniami, którym
przyporządkowano odpowiednie przedziały wartości równoważnego poziomu hałasu
LAeq.
Z przeprowadzonych badań akustycznych na terenie Jasła wynika, że poziom
hałasu drogowego w porze dziennej na obszarach przylegających do badanych tras
komunikacyjnych w 4 punktach pomiarowych, położonych przy ulicach: Piłsudskiego
(pomiar za ekranem akustycznym), Koralewskiego, Dworcowej i Kraszewskiego był
niższy od 60 dB. W pozostałych punktach przekraczał wartość 60 dB. Oznacza to, że
znaczna część objętych pomiarami szlaków komunikacyjnych miasta narusza
naturalny klimat akustyczny w środowisku.
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Wyniki pomiarów poziomu hałasu drogowego w Jaśle w 2007 roku

Nr
pktu

1.
2.
3.
4.

Lokalizacja punktu
pomiarowego
(nazwa ulicy)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

17 Stycznia
Lwowska 20
Lwowska 77
Kazimierza Wielkiego 21
Kazimierza Wielkiego Starostwo
Koralewskiego
Jagiełły
Mickiewicza 30
Kołłątaja
Kraszewskiego
Szkolna
Grota Roweckiego
Baczyńskiego
3 Maja - LOTOS
3 Maja -Pohulanka
3 Maja 21
Staszica
Dworcowa
Metzgera
Piłsudskiego1/
Kościuszki 15
Kościuszki 55
Jana z Dukli
Jana Pawła II
Mickiewicza 2

1.
2.
19.
21.

17 Stycznia
Lwowska 20
Metzgera
Kościuszki 15

5.

1/

Dopuszczalny
poziom
hałasu
(dB)

Równoważny
poziom hałasu
LAeq
(dB)

Wielkość
przekroczenia
(dB)

Natężenie ruchu
pojazdów
w tym
pojazdy
ogółem
ciężkie
(poj/h)
(poj/h)
%

PORA DNIA (6:00-22:00)
60
71,5
60
70,7
60
70,0
60
67,2

11,5
10,7
10,0
7,2

515
850
570
923

106
114
89
35

20,6
13,4
15,6
3,8

60

7,7

729

25

3,4

4,1
5,6
7,8
3,6
4,4
2,6
11,1
11,6
8,1
1,7
0
8,5
9,0
5,6
7,6
5,6
1,1

109
354
407
512
88
327
372
445
803
1394
491
170
95
689
606
744
485
442
534
269

9
17
15
2
10
3
65
91
16
5
15
88
87
33
16
33
11
16

2,6
4,2
2,9
2,3
3,1
0,7
8,1
6,5
3,3
2,9
15,8
12,8
14,4
4,4
3,3
7,5
2.1
5,9

17,8
19,0
13,4
11,2

134
186
110
149

41
50
16
2

30,6
26,9
14,5
13,3

67,7

60
52,7
60
64,1
60
65,6
60
67,8
60
59,2
60
63,6
60
64,4
60
62,6
60
71,1
60
71,6
60
68,1
60
61,7
60
57,5
60
68,5
60
51,6
60
69,0
60
65,6
60
67,6
60
65,6
60
61,1
PORA NOCY (22:00-6:00)
50
67,8
50
69,0
50
63,4
50
61,2

Pomiar za ekranem akustycznym

Wartości równoważnego poziomu hałasu w Jaśle w porze dnia kształtowały się
w przedziale od 51,6 dB do 71,6 dB. Wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu
60 dB wynosiły od 1,1 dB (ul. Mickiewicza 2) do 11,6 dB (ul. 3 Maja-Pohulanka).
Obszarami eksponowanymi na hałas o wysokim poziomie są tereny przylegające do
dróg krajowych oraz położone w centralnej części Jasła.
W tabeli zestawiono punkty pomiarowe i długości odcinków ulic
w pięciodecybelowych przedziałach wartości równoważnego poziomu hałasu dla
obszaru Jasła objętego pomiarami.
Najkorzystniejsze warunki akustyczne stwierdzono w punktach przy ulicy
Piłsudskiego (pomiar za ekranem akustycznym) i Koralewskiego. Ulica
Koralewskiego jest ulicą jednokierunkową i prowadzi głównie ruch lokalny pojazdów
lekkich.
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Zestawienie punktów pomiarowych w wyróżnionych klasach poziomu równoważnego hałasu
Nr
punktu

20
6
18
10
26
17
13
11
7
12
8
22
24
4
23
5
9
16
19
21
3
2
14
1
15

21
19
1
2
1/

Długość odcinka
Równoważny
Natężenie ruchu
pomiarowego poziom hałasu LAeq ilość pojazdów % pojazdów
na godzinę
ciężkich
(m)
(dB)
PORA DNIA (6:00-22:00)
50,0 < LAeq ≤ 55,0 dB
Piłsudskiego1/
210
51,6
606
14,4
Koralewskiego
200
52,7
109
55,0 < LAeq ≤ 60 db
Dworcowa
215
57,5
95
15,8
Kraszewskiego
300
59,2
88
2,3
60,0 < LAeq ≤ 65,0 dB
Mickiewicza 2
200
61,1
269
5,9
Staszica
170
61,7
170
2,9
Baczyńskiego
270
62,6
445
0,7
Szkolna
250
63,6
327
3,1
Jagiełły
230
64,1
354
2,6
Grota Roweckiego
220
64,4
372
65,0 < LAeq ≤ 70,0 dB
Mickiewicza 30
530
65,6
407
4,2
Kościuszki 55
200
65,6
485
3,3
Jana Pawła II
260
65,6
534
2,1
Kazimierza Wielkiego 21
170
67,2
923
3,8
Jana z Dukli
900
67,6
442
7,5
Kazimierza Wielkiego Starostwo
150
67,7
729
3,4
Kołłątaja
230
67,8
512
2,9
3 Maja 21
220
68,1
491
3,3
Metzgera
300
68,5
689
12,8
Kościuszki 15
200
69,0
744
4,4
Lwowska 77
400
70,0
570
15,6
70,0 < LAeq ≤ 75,0 dB
Lwowska 20
450
70,7
850
13,4
3 Maja LOTOS
500
71,1
803
8,1
17 Stycznia
900
71,5
515
20,6
3 Maja Pohulanka
350
71,6
1394
6,5
PORA NOCY (22:00-6:00)
60,0 < LAeq ≤ 65,0 dB
Kościuszki 15
200
61,2
149
1,3
Metzgera
300
63,4
110
14,5
65,0 < LAeq ≤ 70,0 dB
17 Stycznia
900
67,8
134
30,6
Lwowska 20
450
69,0
186
26,9
Lokalizacja punktu
pomiarowego (nazwa ulicy)

Pomiar za ekranem akustycznym

Poziomy hałasu w granicach 60–65 dB występowały przy drogach
stanowiących 17% skontrolowanej długości ulic Jasła. Uzyskane wartości wynosiły od
61,1 dB do 64,4 dB. Natężenie ruchu na tych ulicach było zróżnicowane, od
170 pojazdów na godzinę na jednokierunkowej ulicy Staszica do 445 pojazdów na
godzinę na ulicy Baczyńskiego. Stosunkowo duże natężenie ruchu - 372 pojazdów
zaliczanych do „lekkich” w ciagu godziny, odnotowano przy ulicy Grota Roweckiego,
której zabudowę stanowią głównie domy jednorodzinne. Równoważny poziom hałasu
w otoczeniu tej ulicy wynosił 64,4 dB.
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Najliczniej reprezentowanym przedziałem wartości poziomu hałasu był
przedział 65-70 dB. Obejmował on 44% długości badanych ulic i 44% punktów
pomiarowych. Są to drogi tranzytowe oraz drogi dojazdowe do centralnej części
miasta i w rejonie centrum miasta. Średnia ilość przejeżdżających w ciągu godziny
pojazdów wynosiła od 407 (ul. Mickiewicza 30) do 923 (ul. Kazimierza
Wielkiego 21), a udział pojazdów szczególnie hałaśliwych mieścił się w przedziale od
2,1% przy ulicy Jana Pawła II do 15,6% przy ulicy Lwowskiej 77.
Ulica Kościuszki, na odcinku od Rynku do ulicy Kołłątaja, otoczona jest
zwartą, obustronną zabudową mieszkaniowo-usługową, a odległość linii zabudowy od
krawędzi jezdni jest niewielka, nie przekracza 5 m, co powoduje wielokrotne odbicia
fali akustycznej i utrudnia rozprzestrzenianie się hałasu. Ten fragment ulicy
Kościuszki należy do najbardziej ruchliwych dróg w mieście. Obciążony jest ruchem
tranzytowym, lokalnym i komunikacją miejską. Badania wykonane w punkcie
pomiarowym przy ul. Kościuszki 15 wykazały, że poziom równoważny hałasu
wynosił 69 dB przy natężeniu ruchu 744 pojazdów na godzinę i 4,4% udziale
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu samochodów.
Poziom hałasu drogowego przy głównych trasach komunikacyjnych Jasła w porze dnia w 2007 roku
równoważny poziom hałasu LAeq

dopuszczalny poziom hałasu 60 dB

75
70

poziom hałasu w dB

65
60
55
50

Mickiewicza 2

Jana Pawła II

Jana z Dukli

Kościuszki 55

Kościuszki 15

Piłsudskiego

Metzgera

Dworcowa

Staszica

3 Maja 21

3 Maja Pohulanka

3 Maja LOTOS

Baczyńskiego

Grota Roweckiego

Szkolna

Kraszewskiego

Kołłątaja

Mickiewicza 30

Jagiełły

Koralewskiego

K.Wielkiego Starostwo

K.Wielkiego 21

Lwowska 77

Lwowska 20

40

17 Stycznia

45

Najwyższą emisję hałasu, powyżej 70 dB, stwierdzono w 4 punktach
pomiarowych położonych przy ulicach wjazdowych do Jasła:
 od strony zachodniej – ul. 3 Maja (71,6 dB i 71,1 dB),
 od strony północnej – ul. 17 Stycznia (71,5 dB),
 od strony wschodniej – ul. Lwowska 20 (70,6 dB).
Badany odcinek ulicy 3 Maja, w otoczeniu punktu pomiarowego nr 15 (3 MajaPohulanka), charakteryzował się najwyższym natężeniem ruchu w porze dziennej,
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wynoszącym 1394 pojazdów na godzinę, przy udziale pojazdów ciężkich 6,5%. Wśród
pojazdów uciążliwych akustycznie przeważały autobusy komunikacji miejskiej
i międzymiastowej oraz samochody ciężarowe, także z przyczepami. Duże natężenie
ruchu spowodowane jest faktem, że ulica 3 Maja jest główną drogą tranzytową
prowadzącą ruch z kierunku Nowego Sącza i Gorlic na wschód oraz ruch lokalny do
centrum miasta.
W porze nocnej wykonano pomiary hałasu drogowego w 4 punktach
położonych przy głównych ulicach prowadzących ruch tranzytowy: 17 Stycznia,
Lwowskiej 20 i Metzgera (obwodnica) oraz przy ul. Kościuszki 15 w centrum miasta.
Równoważny poziom hałasu emitowany z tych szlaków komunikacyjnych przekraczał
poziom dopuszczalny ustalony dla pory nocnej, wynoszący 50 dB. Wielkości
przekroczeń zawierały się w przedziale od 19,0 dB (ul. Lwowska 20) do 11,2 dB
(ul. Kościuszki 15). Natężenie ruchu na badanych obszarach wynosiło 110-186
pojazdów na godzinę, przy czym na ulicach: Lwowskiej i 17 Stycznia udział pojazdów
ciężkich był bardzo wysoki i wynosił odpowiednio 26,9% oraz 30,6%.
Zaobserwowano, że pojazdy, a w szczególności duże samochody ciężarowe poruszają
się nocą po drogach tranzytowych na obszarze miasta z prędkościami znacznie
przekraczającymi ustaloną prędkość dopuszczalną, co jest istotną przyczyną
nadmiernego hałasu emitowanego do środowiska.
Poziom hałasu drogowego przy głównych trasach komunikacyjnych Jasła w porze nocy w 2007 roku
równoważny poziom hałasu LAeq

dopuszczalny poziom hałasu 50 dB

75

poziom hałasu w dB

70
65
60
55
50
45
Kościuszki 15

Metzgera

Lwowska 20

17 Stycznia
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Ustalając sieć punktów pomiarów akustycznych na terenie Jasła w 2007 roku,
nawiązano do lokalizacji punktów, w których Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska wykonał pomiary hałasu drogowego i natężenia ruchu pojazdów w Jaśle
w 2000 roku. Wyniki pomiarów z roku 2000 i 2007 zestawiono w tabeli.
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Wyniki pomiarów poziomu hałasu drogowego w Jaśle w latach 2000 i 2007
Lokalizacja punktu
pomiarowego
(nazwa ulicy)

Równoważny
poziom hałasu
LAeq (dB)

17 Stycznia
Lwowska 20
Kazimierza Wielkiego 21
Kazimierza Wielkiego Starostwo
Koralewskiego
Jagiełły
Kołłątaja
Kraszewskiego
Szkolna
Grota Roweckiego
Baczyńskiego
3 Maja - LOTOS
3 Maja -Pohulanka
3 Maja 21
Staszica
Dworcowa
Kościuszki 15
Kościuszki 55
Jana z Dukli

74,1
74,3
74,8
59,7
71,2
70,2
68,3
66,4
67,0
68,7
73,9
72,9
70,4
63,6
62,5
75,6
69,9
70,4

17 Stycznia
Lwowska 20
Kościuszki 15

69,1
69,4
63,7

2000 rok
Natężenie ruchu
pojazdów
(poj/h)
PORA DNIA (6:00-22:00)
567
1197
1075

73,1

Równoważny
poziom hałasu
LAeq (dB)

886
101
475
849
132
260
311
488
917
1107
814
108
107
1015
302
276
PORA NOCY (22:00-6:00)
154
181
132

2007 rok
Natężenie ruchu
pojazdów
(poj/h)

71,5
70,7
67,2

515
850
923

67,7

729

52,7
64,1
67,8
59,2
63,6
64,4
62,6
71,1
71,6
68,1
61,7
57,5
69,0
65,6
67,6

109
354
512
88
327
372
445
803
1394
491
170
95
744
485
442

67,8
69,0
61,2

134
186
149

Natężenie ruchu pojazdów na głównych trasach komunikacyjnych Jasła w latach 2000 i 2007
1600

2000 rok

2007 rok

1200
1000
800
600
400
200

Jana z Dukli

Kościuszki 55

Kościuszki 15

Dworcowa

Staszica

3 Maja 21

3 Maja Pohulanka

3 Maja LOTOS

Baczyńskiego

Grota Roweckiego

Szkolna

Kraszewskiego

Kołłątaja

Jagiełły

Koralewskiego

K.Wielkiego
Starostwo

K.Wielkiego 21

Lwowska 20

0
17 Stycznia

liczba pojazdów na godzinę

1400
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Poziom hałasu drogowego w porze dnia w rejonie na głównych tras komunikacyjnych Jasła
w latach 2000 i 2007
80

2000 rok

norma 60 dB

2007 rok

75

poziom hałasu w dB

70
65
60
55
50
45

Jana z Dukli

Kościuszki 55

Kościuszki 15

Dworcowa

Staszica

3 Maja 21

3 Maja Pohulanka

3 Maja LOTOS

Baczyńskiego

Grota Roweckiego

Szkolna

Kraszewskiego

Kołłątaja

Jagiełły

Koralewskiego

K.Wielkiego
Starostwo

K.Wielkiego 21

Lwowska 20

17 Stycznia
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W 2000 roku równoważny poziom hałasu w porze dnia w otoczeniu prawie
wszystkich badanych dróg Jasła przekraczał wartość 60 dB, przy czym najwyższą
wartość zmierzono przy ul. Kościuszki 15 - 75,6 dB. Najniższy poziom hałasu
stwierdzono w otoczeniu ul. Koralewskiego – 59,7 dB.
Zestawienie wyników badań akustycznych z obu okresów pomiarowych
wskazuje, że poziom hałasu komunikacyjnego emitowanego z głównych dróg miasta
Jasła w 2007 roku w porze dnia był niższy niż w 2000 roku. Szczególnie widoczne jest
to w przypadku ulic, które w 2000 roku prowadziły ruch tranzytowy, np. ulice:
Kraszewskiego, Jagiełły i Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ulicą Szajnochy.
W porze nocnej nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach pomiarów w obu
okresach badawczych.
Przyczyną korzystnych różnic między wynikami badań uzyskanymi w roku
2000 i 2007 są przede wszystkim zmiany organizacji ruchu pojazdów samochodowych
na terenie Jasła, uruchomienie obwodnicy miasta i odciążenie centralnej części miasta
od ruchu tranzytowego. Pomiary wykazały, że liczba samochodów
przemieszczających się ulicami wówczas tranzytowymi (w ciągu drogi krajowej
nr 28): Kołłątaja i 3 Maja obecnie jest o 40% mniejsza niż w roku 2000.
Należy wspomnieć także o odmiennych zasadach prowadzenia pomiarów
akustycznych w obu latach. W 2000 roku poziom hałasu drogowego określano
standardowo w punkcie oddalonym 1 m od krawężnika jezdni, na wysokości
1,2±0,1m. W 2007 roku pomiary prowadzono w punkcie ustawionym na wysokości
4 ± 0,2 m, w odległości około 2 m od elewacji budynku podlegającego ochronie przed
hałasem.
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III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
Kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2007 roku
realizowane były w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
i „Plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na rok
2007”, uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi
ewidencję podmiotów korzystających ze środowiska, która jest na bieżąco
aktualizowana. Liczba zakładów z terenu powiatu jasielskiego znajdujących się
w ewidencji, wg stanu na koniec 2007 r. wynosiła 218 i wzrosła w odniesieniu do roku
poprzedniego o 14, tj. o 6,4 %. W 2007 r. kontrolą objęto 20 % podmiotów
zlokalizowana na terenie powiatu, znajdujących się w ewidencji WIOŚ.
Na terenie powiatu jasielskiego zlokalizowanych jest 7 zakładów, w których
eksploatowane instalacje wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Do
zakładów tych należą:
- LOTOS Jasło S.A. w Jaśle,
- NOWY STYL GROUP S.A. Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle,
- JASCHEM Zakład Petrochemiczno-Rafineryjny Jasło Sp. z o.o. w Jaśle,
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle (zaprzestano eksploatacji
instalacji – składowisko odpadów 30 października 2007 r.),
- Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle,
- LOTOS Asfalt Spółka z o.o. w Gdańsku Oddział w Jaśle,
- Zakład Ceramiki Budowlanej Cegielnia Bieździadka.
Dla 5 eksploatowanych instalacji przedsiębiorcy posiadają pozwolenia
zintegrowane. Pozwoleń tych nie uzyskały natomiast: JASCHEM Zakład
Petrochemiczno – Rafineryjny Jasło Sp. z o.o. w Jaśle, eksploatujący instalację do
wytwarzania produktów i półproduktów chemii organicznej oraz Zakład Ceramiki
Budowlanej Cegielnia Bieździadka w Bieździadce, eksploatujący instalację do
produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania. W związku z powyższym
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wstrzymał
użytkowanie ww. instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego, ustalając
termin ich wstrzymania uwzględniający potrzebę bezpiecznego dla środowiska
zakończenia użytkowania instalacji.
Trzy zakłady znajdujące się na terenie miasta Jasła, zgodnie ze złożonymi
zgłoszeniami kwalifikacyjnymi zaliczone zostały do grupy zakładów dużego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym LOTOS Jasło S.A. oraz Evonik
Carbon Black Polska Sp. z o.o. – ze względu na posiadane ilości produktów destylacji
ropy naftowej. Natomiast Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o. - ze
względu na posiadane max. wielkości magazynowe substancji wybuchowych
charakteryzowane rodzajem zagrożenia R2 (zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia,
tarcia, oddziaływania ognia lub innych źródeł zapłonu). Kwalifikacji dokonano
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych,
których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu
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o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 30, poz.208).
Na terenie powiatu jasielskiego do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne
zaliczanych jest 11 zakładów. Do zakładów tych należą:
- LOTOS Jasło S.A. w Jaśle,
- NOWY STYL GROUP S.A. Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle,
- JASCHEM Zakład Petrochemiczno-Rafineryjny Jasło Sp. z o.o. w Jaśle,
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle,
- Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle,
- LOTOS Asfalt Spółka z o.o. w Gdańsku Oddział w Jaśle,
- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle,
- TRANS-WIERT Sp. z o.o. w Jaśle,
- PPHU WIPO w Jaśle,
- AUTO-KOMIS-ZŁOM Skup i Sprzedaż Złomu Alfred Dybaś w Trzcinicy,
- Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO”
S.A. Rzeszów Zakład Eksploatacji Kruszywa w Ujeździe.
Organem kompetentnym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony środowiska od 01.01.2008 r. jest Marszałek Województwa Podkarpackiego
(do 31.12.2007 r. był Wojewoda Podkarpacki). Wyjątek stanowią stacje demontażu
pojazdów (PPHU WIPO w Jaśle, AUTO-KOMIS-ZŁOM Skup i Sprzedaż Złomu
Alfred Dybaś w Trzcinicy), dla których organem kompetentnym nadal jest Wojewoda.
W roku 2007 WIOŚ w Rzeszowie- Delegatura Jasło przeprowadził 53 kontrole
w 43 zakładach z terenu powiatu jasielskiego, w tym 36 kontroli w 28 podmiotach
działających na terenie miasta Jasła.
Na podstawie kontroli stwierdzono, że 47 % przedsiębiorców nie przestrzega
w pełni wymagań ochrony środowiska. Najczęściej stwierdzane uchybienia
i nieprawidłowości, to:
- naruszanie warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniach,
- brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie wytwarzania i gospodarowania
odpadami,
- nie prowadzenie ewidencji odpadów,
- brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód
powierzchniowych,
- nie przedkładanie właściwym organom informacji o zakresie korzystania ze
środowiska,
- brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do
powietrza,
- przekazywanie odpadów podmiotom nie posiadającym pozwolenia właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki tymi odpadami.
W 2007 roku do kierowników skontrolowanych podmiotów skierowano
30 zarządzeń pokontrolnych. Na podstawie otrzymanych informacji o realizacji
zarządzeń pokontrolnych oraz ustaleń kontroli sprawdzających stwierdzono, że
wszystkie obowiązki nałożone w zarządzeniach zostały wykonane.
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Do organów administracji rządowej i samorządowej skierowano łącznie
14 wystąpień i informacji o wynikach kontroli, zawierających sugestie do podjęcia
działań w ramach posiadanych kompetencji.
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono szczegółowo informacje
o wynikach kontroli przeprowadzonych w 2007 r. w Evonik Carbon Black Polska Sp.
z o.o. w Jaśle, LOTOS Jasło S.A. w Jaśle oraz LOTOS Asfalt Spółka z o.o.
w Gdańsku Oddział w Jaśle, w związku z dużym zainteresowaniem społeczeństwa
oddziaływaniem na środowisko zakładów zlokalizowanych na terenie byłej Rafinerii
Nafty w Jaśle oraz w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jaśle –
składowisko Sobniów.
Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle
We wrześniu 2007 roku przeprowadzono kontrolę w Carbon Black Polska Sp.
z o.o. w Jaśle (od 21 grudnia 2007 roku uległa zmianie nazwa firmy na: Evonik
Carbon Black Polska Sp. z o.o.). W trakcie kontroli wykonano pomiary emisji pyłów
i gazów wprowadzanych do powietrza z emitora kotłów utylizacyjnych PKK. Na
podstawie wyników badań emisji zanieczyszczeń nie stwierdzono przekroczenia
wielkości emisji pyłów i gazów do powietrza. Spółka wypełnia obowiązki nałożone
w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym. Prowadzi samokontrolne pomiary emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Wyniki pomiarów przesłała Wojewodzie
Podkarpackiemu oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Analiza samokontrolnych wyników pomiarów nie wykazała
przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu zintegrowanym.
Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z warunkami określonymi
w posiadanym przez Spółkę pozwoleniu. Zbiorcze zestawienia danych o ilości
wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowaniu nimi Spółka przesyła do
Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Zgodnie z nałożonym w pozwoleniu zintegrowanym obowiązkiem Spółka
prowadzi monitoring wpływu instalacji na wody podziemne. Wyniki badań wód
podziemnych wykonane w ramach monitoringu lokalnego przekazano Wojewodzie
Podkarpackiemu oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska w Rzeszowie.
Realizując obowiązek nałożony w pozwoleniu zintegrowanym Spółka zleciła
Instytutowi Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej Politechniki Krakowskiej opracowanie dokumentacji technicznej
pn. „Analiza możliwości ograniczenia emisji węglowodorów z instalacji do produkcji
sadz technicznych oraz propozycja działań’’. Stosowny harmonogram działań w tym
zakresie został przedłożony Wojewodzie Podkarpackiemu.
Spółka realizuje również przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie emisji
hałasu z eksploatowanych instalacji do środowiska:
W 2007 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- zastąpiono istniejący filtr suszarki linii sadzowej nr 1 nowym filtrem typu on-line
puls jet (filtr wyposażony w analizator pyłu i tlenku węgla) - przekazanie do
eksploatacji nastąpiło 24.01.2007r.
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-

przeniesiono wentylator filtra aspiracji linii sadzowej nr 1 (wentylator wyposażony
w tłumik hałasu i obudowę dźwiękochłonną) - przekazanie do eksploatacji
nastąpiło 20.11.2007r.
- zostały uszczelnione tace ochronne zbiorników magazynowych.
Obecnie realizowane są następujące zadania: zastąpienie istniejącego pieca
suszarki linii sadzowej nr 1 nowym piecem o powiększonej komorze spalania oraz
budowa filtra głównego linii sadzowej nr 1 wraz z systemem gazotransportu.
Realizowane przez Spółkę przedsięwzięcie mające na celu ograniczenie
uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu do środowiska, stanowiło
podstawę do odroczenia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, na wniosek Spółki, do dnia 31 października 2008 r. terminu
płatności administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu przenikającego do środowiska z instalacji linii sadzowej nr 1 i 2 wymierzonej
za okres od 1 września do 18 października 2006 r.
LOTOS Jasło S.A. w Jaśle
W 2007 roku w LOTOS Jasło S.A. przeprowadzono 2 kontrole. Kontrola
przeprowadzona w marcu 2007 r. związana była ze zgłoszeniem przez Spółkę zamiaru
przystąpienia
do
użytkowania
zmodernizowanej
oczyszczalni
ścieków.
Przedsięwzięcie to polegało na budowie węzła biologicznej oczyszczalni ścieków,
pracującej w oparciu o metodę osadu czynnego wraz z modernizacją i dostosowaniem
do współpracy istniejących obiektów mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola kompleksowa
przeprowadzona została w Spółce w grudniu 2007 r. Zakres kontroli obejmował
gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową oraz emisję zanieczyszczeń do
powietrza. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie eksploatacji
instalacji. Żadna z instalacji nie pracowała w warunkach odbiegających od
normalnych. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienie w zakresie nie wywiązywania
się Spółki z obowiązku przesyłania wyników pomiarów prowadzonych w związku
z eksploatacją zakładowej oczyszczalni ścieków w zakresie określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym. Stwierdzona nieprawidłowość stanowiła podstawę do wystosowania
zarządzenia pokontrolnego zobowiązującego do jej usunięcia. Zarządzenie zostało
zrealizowane.
Spółka prowadzi samokontrolne pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Wyniki wykonanych pomiarów przesłano Wojewodzie Podkarpackiemu oraz
Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Analiza samokontrolnych wyników pomiarów nie wykazała przekroczenia wartości
dopuszczalnych określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Gospodarka odpadami
prowadzona jest zgodnie z warunkami określonymi w posiadanym przez Spółkę
pozwoleniu. Spółka posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie
eksploatacji składowiska odpadów przemysłowych. W 2007 roku na tym składowisku
unieszkodliwiono 26,56 Mg odpadów. Do 31.12 2007 r. na składowisku zdeponowano
799,8 Mg odpadów. Zbiorcze zestawienia danych o ilości wytworzonych odpadów
Spółka przesłała do Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Zgodnie z nałożonym w pozwoleniu zintegrowanym obowiązkiem, Spółka
prowadzi monitoring wpływu instalacji na wody podziemne. Wyniki badań wód
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podziemnych wykonane w ramach monitoringu lokalnego, przekazano Wojewodzie
Podkarpackiemu oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska w Rzeszowie.
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdańsku – Oddział Jasło
W lipcu 2007 r przeprowadzono kontrolę w LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
w Gdańsku – Oddział Jasło. W trakcie kontroli wykonano pomiary emisji
zanieczyszczeń do powietrza z instalacji oksydacji asfaltów. Na podstawie analizy
wyników badań emisji nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej emisji
zanieczyszczeń do powietrza, określonej w pozwoleniu zintegrowanym na
prowadzenie instalacji oksydacji asfaltów. Spółka wykonuje również samokontrolne
pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, które przesyła Wojewodzie
Podkarpackiemu oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w
gospodarowaniu odpadami. W trakcie kontroli stwierdzono, że LOTOS Asfalt Sp.
z o.o. w Gdańsku nie dokonała analizy, czy ilości i rodzaj posiadanych substancji
niebezpiecznych decydują o zaliczeniu Oddziału w Jaśle do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Ustalono również naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do produkcji asfaltów przemysłowych w zakresie zużycia wody chłodniczej
obiegowej, powietrza i pary wodnej. Stwierdzone nieprawidłowości stanowiły
podstawę do wydania zarządzenia pokontrolnego zobowiązującego Prezesa Zarządu
Spółki do ich usunięcia. Informację o stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeniach
przekazano również do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Spółka
poinformowała Podkarpacki Urząd Wojewódzki oraz WIOŚ o przyczynach naruszenia
pozwolenia zintegrowanego. Po przeprowadzonej analizie w zakresie klasyfikacji
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdańsku – Oddział w Jaśle do zakładów z grupy ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej stwierdzono, że Oddział nie kwalifikuje
się do zakładów z tej grupy.
Monitoring wpływu instalacji na wody podziemne wykonywany jest zgodnie
z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym.
W sierpniu 2007 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą realizację
przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa instalacji oksydacji asfaltów”. Przedsięwzięcie to ma
na celu głównie zwiększenie mocy przerobowej, zmodernizowanie istniejącego
zespołu katalicznego dopalania gazów pooksydacyjnych oraz hermetyzację
zbiorników magazynowych asfaltów. Burmistrz Miasta Jasła wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia po
przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko tego przedsięwzięcia. Z raportu
tego wynika, że realizacja ww. przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu
środowiska. Przyjęte rozwiązania technologiczne w zakresie modernizacji zespołu
dopalania gazów pooksydacyjnych oraz hermetyzacji zbiorników magazynowych
powinny przynieść znaczną poprawę stanu czystości powietrza.
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle
W lipcu 2007 r. przeprowadzono kontrolę w Miejskim Zakładzie Gospodarki
Odpadami w Jaśle, w zakresie wypełniania wymagań ochrony środowiska przez
49

zarządzającego składowiskiem odpadów. Administrator kontrolowanego składowiska
zobowiązany był w terminie do 30 kwietnia 2007 r. uzyskać pozwolenie zintegrowane
na eksploatację tej instalacji. W wyniku kontroli stwierdzono, że MZGO w Jaśle nie
uzyskał pozwolenia zintegrowanego. W związku z tym po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska wydał decyzję, którą wstrzymał z dniem 30 października 2007r.
użytkowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle.
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w listopadzie 2007 r. potwierdziła, że
obowiązki nałożone ww. decyzją administracyjną zostały wykonane i zaprzestano
przyjmowania odpadów na składowisko w Jaśle. W okresie od 1 stycznia do
30 października 2007 r., na składowisku zdeponowano 13240,84 Mg odpadów.
Wg ustaleń kontroli stan nagromadzenia odpadów na składowisku wynosi 248936 Mg.
Działania związane z zamknięciem składowiska i jego rekultywacją MZGO prowadzi
na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, znak: ŚR.IV-6621-4/23/07 z dnia
10.12.2007 r., wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Jaśle, określająca techniczny sposób zamknięcia
składowiska oraz harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska
odpadów.
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle prowadzi badania wpływu
składowiska na środowisko. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Jaśle
obejmuje: skład wód powierzchniowych i podziemnych, emisję gazu
składowiskowego, analizę wielkości opadu atmosferycznego, składu i struktury
odpadów na składowisku oraz ocenę przebiegu osiadania powierzchni składowiska
i stateczności zboczy. Raporty roczne z badań monitoringowych składowiska
przesyłane są do WIOŚ w ustawowym terminie. W przypadku stwierdzenia zmian
obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstania
zagrożeń dla środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie
art. 59 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w drodze decyzji, określa
zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian
obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska, a następnie po
ich ustaleniu, określi zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia
przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska.
Na podstawie analizy wyników badań monitoringowych składowiska,
przekazanych do WIOŚ, nie stwierdzono zmian wskazujących na powstanie zagrożeń
dla środowiska.

Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska i Dziale Inspekcji
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