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1. Wstęp
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.
Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz
stanu środowiska. Celem jego jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony
środowiska poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu
środowiska i zmian w nim zachodzących. Za badania o charakterze monitoringowym
uznawane są pomiary spełniające następujące warunki: warunek cykliczności,
unifikacji metodyk, unifikacji sprzętu i warunek unifikacji interpretacji. Do
podstawowych zadań Państwowego Monitoringu Środowiska należy:
- dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia
poszczególnych komponentów środowiska dla oceny skuteczności realizacji
programów ochrony środowiska,
- analizowanie procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym,
- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych,
- dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska.
Stan środowiska powiatu jasielskiego 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.
W roku 2008 na terenie powiatu jasielskiego badaniami o charakterze
monitoringowym objęto podstawowe elementy środowiska, które wchodzą w skład
podsystemu monitoringu wód płynących i jakości powietrza atmosferycznego.
Wykonawcą pomiarów jest Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie.
W opracowaniu przedstawiono dane emisyjne dotyczące poboru wody oraz
emisji ścieków i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do środowiska. Dane te pochodzą
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z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska, prowadzonej przez
WIOŚ w Rzeszowie.
Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej 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 na stronie
internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie:
http://www.wios.rzeszow.pl/.

2. Gospodarka wodno-ściekowa
Według danych z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska,
pobór wody w powiecie jasielskim w 2008 roku wyniósł 3,94 mln m3, z czego 94,6%
przypada na wody powierzchniowe i 5,4% wody podziemne.
W powiecie jasielskim głównym źródłem wody wykorzystywanej do celów
pitnych i gospodarczych oraz na potrzeby przemysłowe są wody powierzchniowe
w zlewni Wisłoki. W 2008 roku ze zlewni Wisłoki ujęto ogółem 3,72 mln m3 wody,
z czego 68,4% stanowiła woda przeznaczona na cele komunalne. Na przestrzeni lat
2004-2008 wielkość rocznego poboru wody powierzchniowej nie zmieniła się
znacząco, najmniej wody w tym okresie pobrano w 2005 roku.
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Wodę z Wisłoki do celów przemysłowych pobierają następujące zakłady
przemysłowe, zlokalizowane na obszarze miasta Jasła:
•
•
•

LOTOS S.A. - ujęcie położone na prawym brzegu Wisłoki, w km 107,2; Spółka
posiada również awaryjne ujęcie wody na rzece Ropie w km 2,5;
ZPOW PEKTOWIN S.A. - ujęcie położone na prawym brzegu Wisłoki,
w km 106,07; woda wykorzystywana jest do celów chłodniczych;
ZTS GAMRAT S.A. - ujęcie położone na lewym brzegu Wisłoki, w km 98,96.

W 2008 roku łączny pobór wody powierzchniowej do celów przemysłowych
w Jaśle wyniósł 1,18 mln m3.
Tab. 2.1. Pobór wody powierzchniowej na potrzeby komunalne i przemysłowe w Jaśle w latach
2004-2008
2004

Źródło poboru wody
Ujęcie MPGK m.Żółków

2005

2006

2007

2008

3

tys. m /rok

- rz. Wisłoka km 108,08

2809,9

2499,0

2717,0

2577,8

2498,5

1178,6

1215,6

1196,7

1065,5

1176,0

3988,5

3714,6

3913,7

3643,3

3674,5

Ujęcia zakładowe w Jaśle:
LOTOS S.A.

- rz. Wisłoka km 107,2

ZPOW PEKTOWIN S.A. - rz. Wisłoka km 106,07
ZTS GAMRAT S.A.

- rz. Wisłoka km 98,96
Łączny pobór wody

2008
2007

woda dla potrzeb komunalnych
(ujęcie MPGK)

2006
woda dla potrzeb przemysłowych
(ujęcia zakładowe)

2005
2004
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Źródło: Wojewódzka Baza Informacji o Korzystaniu ze Środowiska – WIOŚ w Rzeszowie

Według danych z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska,
w powiecie jasielskim łączna wielkość zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych
ze źródeł punktowych do wód powierzchniowych w 2008 roku wyniosła 6,18 mln m3,
z czego 97% przypada na ścieki odprowadzane z Jasła. Z terenów wiejskich do wód
powierzchniowych siecią kanalizacji wprowadzono 0,17 mln m3 ścieków
oczyszczonych biologicznie.
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
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RLM 97000 oraz 3 mniejsze oczyszczalnie położone na obszarach wiejskich:
oczyszczalnia w Kołaczycach o projektowanym wskaźniku RLM 3156 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. Do
oczyszczalni doprowadzone są ścieki bytowo-gospodarcze z budynków
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 2008 roku
odprowadzono z oczyszczalni do rzeki Wisłoki 4,7 mln m3 ścieków.
Szacuje się, że z terenu powiatu jasielskiego w 2008 roku siecią kanalizacji
zakładowej odprowadzono do wód powierzchniowych ogółem 1,32 mln m3 ścieków.
W bilansie ścieków dominują ścieki z zakładów funkcjonujących na terenie Jasła, tj.:
 z oczyszczalni Spółki Akcyjnej LOTOS JASŁO (54%),
 z terenu ZTS „Gamrat” S.A. (29%).
W powiecie jasielskim maleje presja ze strony ścieków wymagających
oczyszczania. Poprawa gospodarki ściekowej związana jest m. innymi z realizacją
wielu zadań inwestycyjnych - modernizacji i budowy gminnych oczyszczalni ścieków,
modernizacji i budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

3. Jakość wód powierzchniowych płynących
W latach 2007-2009 nastąpiły zmiany w organizacji oraz sposobie realizacji
monitoringu wód powierzchniowych, a także sposobie oceny stanu wód w Polsce.
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 [1].
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
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geograficznego, wysokości bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych
terenu. 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. Podstawowe znaczenie dla oceny
stanu wód ma monitoring diagnostyczny i operacyjny. 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 naprawczych.
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. W programie
badań uwzględnione zostały wymagania jakościowe, wynikające z użytkowania wód.
W latach 2008-2009 sieć monitoringu wód została zweryfikowana.
W 2008 roku na terenie powiatu jasielskiego wykonano badania jakości wód
w rzekach w 8 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym:
• w 3 punktach realizowano program badań monitoringu operacyjnego (WisłokaGądki, Ropa-Topoliny, Jasiołka-Jasło),
• w 4 punktach prowadzono badania wód pod kątem oceny ich przydatności do
bytowania ryb w warunkach naturalnych (Wisłoka-Kąty, Kłopotnica-Zawadka
Osiecka, Bednarka-Wola Cieklińska, Czarny Potok-Tarnowiec),
• w 2 punktach monitorowano jakość wód pod kątem wykorzystania ich do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (WisłokaŻółków, Bednarka-Wola Cieklińska).
W zależności od ustalonego dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego
programu badawczego, ocena obejmuje analizę zmienności wskaźników
fizykochemicznych, biologicznych oraz wskaźników mikrobiologicznych.
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3.1. Ocena stanu wód powierzchniowych wg Ramowej Dyrektywy
Wodnej
Na ocenę stanu wód powierzchniowych składa się stan ekologiczny, ustalany na
podstawie:
− elementów biologicznych,
− wskaźników fizykochemicznych,
− specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych
oraz stan chemiczny.
Metodyka oceny zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych [3].
Podstawowe znaczenie w ocenie stanu wód wg Ramowej Dyrektywy Wodnej
mają wskaźniki biologiczne, które są nowym elementem w systemie ocen. W latach
2007-2009 trwa proces wdrażania nowych metod biologicznych i sposobu oceny
elementów biologicznych. W odróżnieniu od stosowanej w latach poprzednich
metodyki oceny jakości wód powierzchniowych, obecnie nie podlegają klasyfikacji
wskaźniki mikrobiologiczne, które najczęściej decydowały o niekorzystnym wyniku
oceny stanu wód.
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano klasyfikacji grup wskaźników
jakości wód stosowanych do oceny stanu ekologicznego (tab. 2.1) oraz wskaźników
stosowanych do oceny stanu chemicznego wg rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 sierpnia 2008 r. [3], badanych w następujących punktach pomiarowokontrolnych monitoringu operacyjnego:
- Wisłoka-Gądki km 105,5,
- Ropa-Topoliny km 3,0,
- Jasiołka-Jasło km 0,3.
Pełna ocena stanu ekologicznego wód monitorowanych w 2008 roku na terenie
powiatu jasielskiego zostanie dokonana po uzyskaniu wyników badań elementów
biologicznych (fitobentosu i bezkręgowców bentosowych).
Wody Wisłoki i Ropy w zakresie wskaźników biogennych spełniały
wymagania II klasy, czyli osiągnęły stan dobry (tab. 3.1.) Pozostałe badane wskaźniki,
charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, zasolenie,
zakwaszenie oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, spełniły
wymagania klasy I, czyli osiągnęły stan bardzo dobry. Podsumowując, w ocenie
wg wskaźników jakości stosowanych do oceny stanu ekologicznego, wody Wisłoki
i Ropy w monitorowanych punktach pomiarowo-kontrolnych osiągnęły stan dobry.
Ocena jakości rzeki Jasiołki w Jaśle w zakresie elementów fizykochemicznych
oraz specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych wskazuje na
dobry stan wód.
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Tab. 3.1. Klasyfikacja wód wg grup wskaźników jakości stosowanych do oceny stanu ekologicznego
Rzeka

Wisłoka

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego
(lokalizacja)

Wisłoka-Gądki
(m. Jasło, powyżej
ujścia Ropy)

Km biegu
rzeki

105,5

Wskaźniki jakości wód
charakteryzujące:
warunki tlenowe i zanieczyszczenia
organiczne

I

zasolenie

I

zakwaszenie
warunki biogenne

I

specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne
warunki tlenowe i zanieczyszczenia
organiczne
Ropa

Ropa-Topoliny
(m. Jasło, ujście
do Wisłoki)

3,0

Jasiołka

0,3

I
I
I

zakwaszenie
warunki biogenne

I

II

II
I
I

zasolenie

I

zakwaszenie
warunki biogenne

I

specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne

II

II

zasolenie

specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne
warunki tlenowe i zanieczyszczenia
organiczne
Jasiołka-Jasło
(m. Jasło, ujście
do Wisłoki)

Ocena
Ocena
w grupie
ogólna
wskaźników

I

I
I

W punktach Wisłoka-Gądki oraz Jasiołka-Jasło wykonano badania wybranych
wskaźników spośród substancji priorytetowych, będących podstawą do oceny stanu
chemicznego wód. Analiza wyników pomiarów badanych substancji priorytetowych
wykazała, że wartości tych wskaźników nie przekroczyły wartości granicznych
ustalonych dla dobrego stanu wód.
3.2. Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia
Badania i ocena wód powierzchniowych przeprowadzone zostały w oparciu
o rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia [4].
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

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
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kategoria A3

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

Ocenie poddano jakość wód dwóch cieków:
- Wisłoki, zasilającej ujęcie wód powierzchniowych dla miasta Jasła,
- Bednarki, prawego dopływu rzeki Ropy, zasilającego gminne ujęcie wody dla
miejscowości Wola Cieklińska (gmina Dębowiec).
Tab. 3.2. Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia badanych w 2008 roku na terenie powiatu jasielskiego
Lp.

Rzeka

Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa
km

Kategoria
jakości
wód

1.

Wisłoka

Żółków

108,6

A3

2.

Bednarka

Wola
Cieklińska

16,7

A3

Kategoria jakości: wskaźniki decydujące
fizykochemiczne
A2: azot
Kjeldahla
A1

mikrobiologiczne
A3: liczba bakterii grupy
coli, liczba bakterii grupy
coli typu kałowego
A3: liczba bakterii grupy
coli, liczba bakterii grupy
coli typu kałowego

Zgodnie z ustalonym kryterium oceny, wody Wisłoki i Bednarki
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
zakwalifikowano do kategorii A3. Są to wody wymagające wysokosprawnego
uzdatniania fizycznego i chemicznego oraz dezynfekcji. O wyniku klasyfikacji wód
w punktach pomiarowo-kontrolnych Wisłoka-Żółków i Bednarka-Wola Cieklińska
zadecydowały wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii
grupy coli typu kałowego. Wartości badanych wskaźników fizykochemicznych, w tym
metali ciężkich, były niskie i nie przekroczyły poziomu ustalonego dla kategorii A1.
W 2008 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, jakość wód Wisłoki
zasilającej ujęcie wód powierzchniowych dla miasta Jasła, badana w punkcie WisłokaŻółków, nie uległa zmianie.
3.3. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach
naturalnych
W 2008 roku badania przydatności wód do bytowania ryb w warunkach
naturalnych wykonano w następujących punktach pomiarowo-kontrolnych:
• Wisłoka-Kąty,
• Kłopotnica-Zawadka Osiecka (Kłopotnica - dopływ Wisłoki),
• Bednarka-Wola Cieklińska (Bednarka - dopływ Ropy),
• Czarny Potok-Tarnowiec (Czarny Potok - dopływ Jasiołki).
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Cieki objęte badaniami, ujęte są w wykazach wód przeznaczonych do
bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych, opracowanych dla regionu Górnej Wisły
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (wersja z 2007 roku).
Ocenę jakości wód wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska
z 4 października 2002 r. [5], które określa wymagania, jakim powinny odpowiadać
wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych,
sposób prowadzenia badań oraz sposób oceny wód.
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.
Tab. 3.3. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w rzekach badanych w 2008 roku na terenie
powiatu jasielskiego
Lp

Rzeka

1.

Wisłoka

2.

Kłopotnica

3.

Bednarka

4.

Czarny Potok

Punkt
pomiarowo-kontrolny

Przydatność wód wg badań
w 2008 roku
wskaźniki degradujące
ocena
wody
temperatura, azotyny
karpiowate

nazwa

km

Wisłoka-Kąty
KłopotnicaZawadka Osiecka
BednarkaWolaCieklińska
Czarny PotokTarnowiec

131,2

Przydatność
wód
wg wykazu
RZGW
łososiowate

12,9

łososiowate

karpiowate

16,7

karpiowate

karpiowate

3,4

karpiowate

non

temperatura, azotyny
azotyny, fosfor ogólny

Na podstawie badań wykonanych w 2008 roku ustalono, że wody Wisłoki,
Kłopotnicy i Bednarki spełniały wymagania określone dla ryb karpiowatych.
W punkcie pomiarowo-kontrolnym Czarny Potok-Tarnowiec nie zostały
dotrzymane ustalone przepisami normy jakości, wymagane dla prawidłowego rozwoju
ryb. Wskaźnikami, które nie spełniały ustalonych wymagań były azotyny i fosfor
ogólny.
3.4. Ocena poziomu azotanów i stopnia
powierzchniowych ze źródeł rolniczych

eutrofizacji

wód

W rzekach monitorowanych na terenie powiatu jasielskiego nie stwierdzono
wód, w których zawartość azotanów przekraczała stężenie 40 mgNO3/l, ustalone
w Dyrektywie Azotanowej [2) jako progowe dla wód zagrożonych zanieczyszczeniem
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
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W 2008 roku średnie roczne stężenia azotanów w badanych wodach były
niskie, wynosiły od 2,22 mgNO3/l w punkcie pomiarowo-kontrolnym KłopotnicaZawadka Osiecka do 4,68 mgNO3/l w punkcie pomiarowo-kontrolnym Czarny PotokTarnowiec.
Obserwacja poziomu stężeń wskaźników jakości, stosowanych przy ocenie
eutrofizacji wód, tj.: azotanów, azotu azotanowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego
oraz chlorofilu „a” w monitorowanych rzekach powiatu jasielskiego wykazała, że były
znacznie niższe od ustalonych wartości granicznych, powyżej których występuje
proces eutrofizacji.
3.5. Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych ze źródeł
komunalnych za lata 2004-2007
Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych za lata 2004-2007
w województwie podkarpackim wykonana została zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy
Prawo wodne [7]. Na obszarze powiatu jasielskiego ocenie poddano wody rzeki
Wisłoki, Jasiołki i Ropy w punktach pomiarowo-kontrolnych monitorowanych
w latach 2004-2007.
Na podstawie analizy wartości wskaźników biologicznych, tlenowych
i biogennych stwierdzono, że w badanych wodach nie występuje zjawisko eutrofizacji
wywołane oddziaływaniem źródeł komunalnych.

4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w powiecie jasielskim są:
spalanie paliw dla celów energetycznych, procesy technologiczne w zakładach
przemysłowych oraz transport drogowy. Bardzo uciążliwa jest, mimo 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.
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
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zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu. Źródłami takimi są: komunikacja
samochodowa, tereny zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej paliwem stałym, niskie
emitory punktowe.
Na potrzeby opracowania, w oparciu o dane z Wojewódzkiej Bazy Informacji
o Korzystaniu ze Środowiska, prowadzonej w WIOŚ, dokonano bilansu emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w 2008 roku ze źródeł punktowych położonych na
obszarze powiatu jasielskiego. O wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza
decydują zakłady zlokalizowane na terenie miasta Jasła.
Szacuje się, że w 2008 roku w powiecie wyemitowano do powietrza
1,66 tys. Mg zanieczyszczeń pyłowo-gazowych (bez dwutlenku węgla). Emisja
dwutlenku węgla wynosiła 139,14 Mg i w stosunku do 2007 roku zmniejszyła się
o 60,3%. Różnica w emisji dwutlenku węgla wynika z krótszej pracy kotła
w Spółce Evonik Carbon Black Polska w 2008 roku.
Wielkość emisji rocznej,
przedstawiała się następująco:
- zanieczyszczenia pyłowe
- zanieczyszczenia gazowe
w tym: dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
tlenek węgla

w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia
164 Mg
1495 Mg
630 Mg
564 Mg
223 Mg

(w 2007 r. - 141 Mg),
(w 2007 r. - 1443 Mg),
(w 2007 r. - 642 Mg),
(w 2007 r. - 503 Mg),
(w 2007 r. - 250 Mg).

W strukturze zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł punktowych od wielu lat
przeważają zanieczyszczenia gazowe, głównie dwutlenek siarki (37,9 % łącznej emisji
zanieczyszczeń, w 2007 r. - 40,5 %) i dwutlenek azotu (34 % łącznej emisji
zanieczyszczeń, w 2007 r. – 31,7 %).
pyły

dwutlenek siarki
2008
dwutlenek azotu

2007

tlenek węgla

pozostałe
0

10

20

30

40

%

Wykres 4.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w powiecie jasielskim w latach 2007-2008
(bez CO2)
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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.
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 4,8 % łącznej emisji do atmosfery.
Największy udział w łącznej emisji zanieczyszczeń gazowych w powiecie
jasielskim ma Spółka Evonik Carbon Black Polska w Jaśle. Z tego źródła pochodzi
41 % ogólnej emisji dwutlenku siarki i 65,6 % emisji dwutlenku azotu. Źródła
komunalne, administrowane przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, emitują 28,6 % łącznej
emisji dwutlenku siarki, 9,6 % emisji dwutlenku azotu i 60,5 % tlenku węgla.
Największe ilości zanieczyszczeń pyłowych emitują zakłady z terenu Jasła:
MPGK Sp. z o.o., ZPOW „Pektowin” S.A. oraz Evonik Carbon Black Polska
Sp. z o.o. Sumaryczna wielkość emisji pyłów z tych zakładów stanowi 59 % ogólnej
emisji pyłów w powiecie.
W odniesieniu do roku 2007, zmiany wielkości rocznej emisji zanieczyszczeń
do powietrza z głównych źródeł punktowych na terenie Jasła obejmują: zmniejszenie
emisji dwutlenku siarki i tlenku węgla oraz wzrost emisji dwutlenku azotu i pyłów.
Łączna emisja zanieczyszczeń gazowych w 2008 roku 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.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska [8], 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.
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Od 2002 roku w oparciu o wyniki monitoringu powietrza wojewódzki inspektor
ochrony środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie.
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
przekroczone zostały standardy emisyjne.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, (dla terenu kraju
i uzdrowisk),
- ustanowionych ze względu na ochronę roślin (dla terenu kraju poza aglomeracjami
i miastami na prawach powiatu).
Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [8], określono
wartości dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu.
Zaliczenie strefy do określonej klasy w odniesieniu do danego zanieczyszczenia
zależy od stężeń tego zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy (zwykle
w rejonach o najwyższym stopniu zanieczyszczenia daną substancją) i wiąże się
z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza
(w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej
jakości (jeśli spełnia ona przyjęte standardy).
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za
lata
2002-2008
dostępne
są
na
stronie
internetowej
WIOŚ
http://www.wios.rzeszow.pl/.
5.1. Wyniki oceny rocznej jakości powietrza w województwie
podkarpackim w 2008 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
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.
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Do zanieczyszczeń, które uwzględniane są w ocenie rocznej sporządzanej pod
kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, należą: dwutlenek
siarki, tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) i ozon.

Mapa 5.1. Podział stref ze względu na SO2, NO2, NOx, CO, benzen, pył PM10, metale
i benzo(a)piren

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza
za rok 2008 stanowiły:
• w przypadku dwutlenku siarki, tlenków azotu, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10
i tlenku węgla - dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (w niektórych
przypadkach, rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu [8] określa dozwoloną liczbę przekroczeń
dopuszczalnego poziomu),
• w przypadku dwutlenku azotu i benzenu - dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu powiększony o margines tolerancji (dozwolone przypadki
przekroczeń poziomu dopuszczalnego odnoszą się także do jego wartości
powiększonej o margines tolerancji),
• w przypadku arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu i ozonu - poziom docelowy.
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Wnioski z oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim
za 2008 rok [11] są następujące:
1. Zanieczyszczenia objęte programem badań w roku 2008, tj. dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ołów i ozon (w kryterium ochrony
zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony
roślin) osiągały na terenie województwa niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono
przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych
w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin.
Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa
podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla
obu kryteriów, do klasy A.
2. Dla ozonu wg kryterium ochrony zdrowia na obszarze województwa nie został
osiągnięty poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia tego celu upływa w
2020 roku.W ramach wojewódzkiego programu ochrony środowiska należy podjąć
uzasadnione ekonomicznie działania techniczne i technologiczne, aby od 2020
roku cel długoterminowego ozonu został dotrzymany.
3. Badania powietrza atmosferycznego wykonane w 2008 roku wskazują, że pomimo
podjęcia w ostatnich latach wielu zmian technologicznych i działań ochronnych
w energetyce, przemyśle, gospodarce komunalnej i transporcie, nadal dużym
problemem jest pył zawieszony PM10 mierzony w kryterium ochrony zdrowia. Na
wszystkich 16 stanowiskach pomiaru pyłu PM10 odnotowano w 2008 roku
przekroczenia dopuszczalnej normy 24-godzinnej, przy czym najwięcej
przypadków przekroczeń wystąpiło w Przemyślu, Rzeszowie, Jaśle, Nisku, Mielcu
i Jarosławiu. Standard średnioroczny ustalony dla tej substancji przekroczony
został na 2 stanowiskach: w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła, w Przemyślu przy
ul. Mickiewicza i w Nisku. Na pozostałych stanowiskach średnie roczne stężenia
stanowiły od 54% do 96% normy. Przekroczenia standardów imisyjnych
określonych dla pyłu PM10 były podstawą do zakwalifikowania stref: miasto
Przemyśl, miasto Rzeszów oraz strefy jasielskiej, tarnobrzesko-leżajskiej
i jarosławsko-lubaczowskiej do klasy C. Podstawowe działania wynikające z tej
klasyfikacji, to: opracowanie dla miasta Rzeszowa oraz stref: jasielskiej,
tarnobrzesko-leżajskiej i jarosławsko-lubaczowskiej naprawczych Programów
Ochrony Powietrza w zakresie PM10, aktualizacja i realizacja naprawczego
Programu Ochrony Powietrza dla Przemyśla oraz kontynuacja monitoringu
powietrza w zakresie PM10 na obszarach objętych programami naprawczymi.
4. Spośród metali badanych w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel), przekroczona została
w 2008 roku wartość docelowa stężenia kadmu w Krośnie. Z uwagi na fakt, że
wyniki uzyskane w 2008 roku stanowiły pierwszą pełną serię pomiarową stężeń
tego zanieczyszczenia, o zaliczeniu strefy krośnieńsko-sanockiej do klasy C
zadecydują wyniki pomiarów w roku 2009 roku.
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5. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły
wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla
zaliczenia stref: miasto Rzeszów, miasto Przemyśl, jasielskiej, tarnobrzeskoleżajskiej, mielecko-dębickiej, jarosławsko-lubaczowskiej i krośnieńsko-sanockiej
do klasy C. Ponieważ dla benzo(a)piranu ustalona została bardzo niska wartość
docelowa, istnieje również ryzyko niedotrzymania tej wartości w strefach
przemysko-bieszczadzkiej i rzeszowsko-łańcuckiej. Z uwagi na to działaniami na
rzecz obniżenia emisji B(a)P do powietrza należałoby objąć obszar całego
województwa.
Na mapach 5.2-5.3 przedstawiono rozkłady średnich stężeń dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu w powietrzu w 2008 roku na
obszarze województwa podkarpackiego.
5.2. Jakość powietrza w strefie jasielskiej w 2008 roku
Jakość powietrza w strefie jasielskiej w 2008 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 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [8],
- z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji
w powietrzu [9].
W 2008 roku pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w strefie jasielskiej
prowadzone były 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).
Wyniki pomiarów dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz parametrów
meteorologicznych, rejestrowanych na stacji automatycznej Jasło-Floriańska, a także
wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej Jasło-Fabryczna,
udostępniane są w trybie on-line na stronie internetowej WIOŚ
http://www.stacje.wios.rzeszow.pl/.
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DWUTLENEK SIARKI
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DWUTLENEK AZOTU

Mapa 5.2. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obszarze województwa podkarpackiego w 2008 roku
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BENZEN
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PYŁ ZAWIESZONY PM10

Mapa 5.3. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu i pyłu PM10 na obszarze województwa podkarpackiego w 2008 roku
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Tab. 5.1. Sieć monitoringu powietrza w strefie jasielskiej w 2008 roku
Badany wskaźnik
Dwutlenek siarki
Dwutlenek 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
manualne
automatyczne
automatyczne
manualne
manualne
manualne
manualne
manualne
pasywne
automatyczne
pasywne

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

Pomiary na stacji automatycznej Jasło-Fabryczna prowadzone będą do końca
czerwca 2009 r., gdyż wówczas wygasa 2-letnia umowa dzierżawy terenu, na którym
posadowiona jest stacja. Istnieje potrzeba przeniesienia stacji w inny rejon miasta Jasła
lub rezygnacja z prowadzenia automatycznych pomiarów zanieczyszczeń pyłowych
w Jaśle.
Kontynuacja automatycznych pomiarów w zakresie pyłu zawieszonego PM10
i PM2,5 w jaśle pozwoli na obserwację efektów wdrażania, będącego w fazie
przygotowania, naprawczego Programu Ochrony Powietrza dla strefy jasielskiej.
Dostęp do wyników pomiarów pyłu PM10, prezentowanych w trybie on-line,
umożliwia informowanie władz samorządowych i mieszkańców o poziomie
zanieczyszczenia, jak również o wystąpieniu, ustalonego dla tej substancji, poziomu
alarmowego.
5.2.1. Ocena jakości powietrza wg kryterium ochrony zdrowia
Ocenę wykonano w oparciu o wyniki badań prowadzonych na stacji
pomiarowej Jasło-Floriańska, Jasło-Fabryczna oraz na stanowiskach metody
pasywnej: Jasło-Floriańska, Jasło-Kopernika, Jasło-Młynarska, Jasło-Sportowa, JasłoNiegłowicka, nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie.
W 2008 roku klasyfikacji strefy jasielskiej dokonano w oparciu o pomiary
stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, arsenu, niklu,
kadmu, ołowiu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz benzenu.
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Uzyskane wyniki pomiarów zinterpretowano w odniesieniu do standardów
jakości powietrza określonych w przepisach prawnych ze względu na ochronę zdrowia
ludzi.
Tab. 5.2. Dopuszczalne poziomy dla substancji badanych w powietrzu w strefie jasielskiej oraz
marginesy tolerancji określone dla 2008 roku [8]

Nazwa
substancji
Benzen
Dwutlenek
azotu

Ołów
Pył PM 10
2/

Margines
tolerancji
w
2007 roku
(μg/m3)

rok kalendarzowy
jedna godzina

51/
2001/

2
20

rok kalendarzowy

401/

4

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

Dwutlenek
siarki

1/

Okres
uśredniania
wyników

Dopuszczalny
poziom
substancji
w powietrzu
(μg/m3)

1/

Dopuszczalny
Dopuszczalna
poziom substancji
częstość
powiększony
przekraczania
o margines tolerancji dopuszczalnego
za 2007 rok
poziomu
w roku
(μg/m3)
1/
7
2201/
18 razy
441/
1/

-

350
1251/

0
0

350
1251/

24 razy
3 razy

202/

0

202/

-

0,51/
501/
401/

0
0
0

0,51/
501/
401/

35 razy
-

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

Tab. 5.3. Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu [8 ]
Nazwa substancji
Arsen
Benzo(a)piren
Kadm
Nikiel
Ozon
1/
2/

Okres uśredniania wyników
pomiarów
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
8 godzin
okres wegetacyjny (1V-31VII)

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/

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

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 2008 roku stężenia dwutlenku siarki w Jaśle, zmierzone na stacji przy
ul. Floriańskiej, utrzymywały się na niskim poziomie, podobnie jak na obszarze całego
województwa podkarpackiego. Nie odnotowano przekroczeń normy średniodobowej,
jak również normy ustalonej dla 1 godziny. Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki
na stacji Jasło-Floriańska wynosiło 7,6 μg/m3 i było niższe niż w roku poprzednim.
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Na obszarze województwa podkarpackiego stężenia dwutlenku siarki
w 2008 roku kształtowały się w przedziale 2-12,6 μg/m3.
Najwyższe jednogodzinne stężenie dwutlenku siarki odnotowano na stacji
automatycznej Jasło-Floriańska w lutym i wynosiło 87,9 μg/m3 (25,1% normy).

350,0
300,0

dopuszczalne stężenie jednogodzinne

Max. stężenie jednogodzinne

μg/m

3

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

2-12

18-11

4-11

21-10

7-10

23-09

9-09

26-08

12-08

29-07

15-07

1-07

17-06

3-06

20-05

6-05

22-04

8-04

25-03

11-03

26-02

12-02

29-01

15-01

1-01

0,0

Wykres 5.1. Maksymalne stężenia jednogodzinne SO2 z poszczególnych dni pomiarowych
zanotowane w Jaśle w 2008 roku

Tab. 5.4. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stacji Jasło-Floriańska
w latach 2004-2008
Substancja

Dwutlenek
siarki

Dwutlenek
azotu

2004

manualna

Średnie stężenie
roczne
(µg/m3)
3,32

2005

manualna

3,86

2006

manualna/automatyczna

8,1

2007

automatyczna

9,3

2008

automatyczna

7,6

2004

manualna

12,63

20

2005

manualna

15,98

15

2006

manualna/automatyczna

15,9

2007

automatyczna

15,3

2008

automatyczna

15,9

Rok
badań

Metoda pomiaru

Zmiany stężeń rocznych w latach
2004-2008
10
8
6
4
2
0
2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2008

10
5
0

W ciągu roku, najwyższe stężenia dwutlenku siarki występowały w okresie
zimowym. Związane jest to ze znacznym wzrostem emisji dwutlenku siarki ze
spalania paliw na cele grzewcze. Duży udział w emisji SO2 ma sektor komunalnobytowy. Zależność poziomu dwutlenku siarki w powietrzu od temperatury powietrza
w 2008 roku, przedstawiono na wykresie 5.2.
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średnia miesięczna temperatura

Wykres 5.2. Zmienność średnich miesięcznych stężeń SO2 w zależności od temperatury powietrza
w Jaśle w 2008 roku

Dwutlenek azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ze względu na ochronę
zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla
czasów uśredniania: 1 godzina i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej
dopuszczana jest możliwość przekraczania wartości 200 μg/m3 z częstością nie
większą niż 18 razy w roku.
W 2008 roku na stacji Jasło-Floriańska nie stwierdzono przekroczenia normy
średniorocznej dla pomiarów dwutlenku azotu. Średnie roczne stężenie dwutlenku
azotu wynosiło 15,9 μg/m3 (39,8 % normy) i utrzymywało się na podobnym poziomie,
jak w latach poprzednich.
200
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3
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0

Wykres .5.3. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych
zanotowane w Jaśle w 2008 roku

Na obszarze województwa podkarpackiego stężenia dwutlenku azotu
kształtowały się w przedziale 13,9-20,6 μg/m3.
W styczniu odnotowano na stacji automatycznej Jasło-Floriańska jedno
przekroczenie dopuszczalnej normy 1-godzinnej (200,3 µg/m3).
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W przypadku dwutlenku azotu występuje zróżnicowanie stężeń miesięcznych,
jednak amplituda zmian jest znacznie mniejsza niż dla dwutlenku siarki. Duży udział
w emisji dwutlenku siarki do atmosfery ma komunikacja.
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Wykres 5.4. Zmienność średnich miesięcznych stężeń NO2 w zależności od temperatury powietrza
w Jaśle w 2008 roku

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 usytuowanych przy ulicach: Kopernika,
Młynarskiej, Sportowej i Niegłowickiej, tj. wokół zakładów przemysłowych
położonych na terenie byłej Rafinerii Nafty w Jaśle.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem, ze względu na ochronę zdrowia,
ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego, określonego na
poziomie 5 µg/m3.
2005

sezon letni
5

4

4

µg/m3

µg/m3

sezon zimowy
5

3

2006

2008

norma

3

2

2

1

1
0

0
Floriańska

Kopernika

Młynarska

Sportowa

Niegłowicka

Wykres 5.5. Porównanie stężeń benzenu w Jaśle
w 2008 roku w rozbiciu na sezony

Floriańska

Kopernika

Młynarska

Sportowa

Niegłowicka

Wykres 5.6. Średnie roczne stężenia benzenu
w latach 2005-2008

Wyniki uzyskane w 2008 roku w Jaśle wskazują na dotrzymanie
dopuszczalnego poziomu średniorocznego benzenu w powietrzu. Średnie roczne
stężenia tej substancji mieściły się w przedziale 1,4-1,7 μg/m3 i stanowiły 28-34 %
poziomu dopuszczalnego. Nie stwierdzono znaczących różnic w stężeniach benzenu
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na stacji przy ul. Floriańskiej i na stanowiskach usytuowanych wokół zakładów
przemysłowych.
Stężenia benzenu różniły się znacznie w sezonie letnim i zimowym
(wykres 5.5). Stężenia zanotowane w miesiącach letnich były prawie 3 razy niższe niż
w miesiącach zimowych. Zwiększone stężenia benzenu w powietrzu, notowane
w okresie chłodnym dowodzą, że znaczącym źródłem emisji tego związku do
atmosfery na obszarze Jasła jest energetyczne spalanie paliw, zarówno przez punktowe
źródła branży ciepłowniczej jak i sektor komunalno-bytowy.
Porównując wyniki pomiarów benzenu z lat 2005-2008 zauważyć można, że
w latach 2007-2008 stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym utrzymywały się
na podobnym poziomie i były niższe niż w latach 2005-2006 (wykres 5.6, tab. 5.5).
Tab. 5.5. Średnie roczne stężenia benzenu w Jaśle w latach 2005-2008
Substancja
Benzen
(µg/m3)

Rok
badań
2005
2006
2007
2008
norma

Jasło
Floriańska
3,2
2,3
1,6
1,4

Jasło
Kopernika
2,9
2,7
1,8
1,7

Jasło
Młynarska
2,8
2,6
1,8
1,5
5,0

Jasło
Sportowa
2,1
3,1
1,7
1,6

Jasło
Niegłowicka
1,7
2,6
1,8
1,7

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. Istotnym źródłem pyłu są również drogowe ciągi
komunikacyjne. Drobny pył posiada zdolność przemieszczania się na duże odległości,
do kilkuset kilometrów i przebywania w zawieszeniu do 30 dni. W pyle zawieszonym
mogą być przenoszone agresywne związki chemiczne, w tym m.in. metale ciężkie
i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
W rocznej ocenie jakości powietrza, klasyfikacja dla pyłu PM10 opiera się na
dwóch wartościach kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych i średnich rocznych.
Dodatkowo dla stężeń 24-godzinnych dopuszczalna jest możliwość przekraczania
danego poziomu z częstością nie większą niż 35 razy w roku.
Pomiary prowadzone w ramach monitoringu jakości powietrza w Polsce
dowodzą, że pył PM10 jest zanieczyszczeniem, dla którego najczęściej występują
przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń. W województwie podkarpackim
sytuacja taka miała miejsce w latach poprzednich w Przemyślu i Rzeszowie, a od
2005 roku także w Jaśle.
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.
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Pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, z wykorzystaniem
referencyjnych metodyk pomiarowych, wykonywane są w Jaśle od 2003 roku.
W 2005 roku na stanowisku Jasło-Floriańska wystąpiły, głównie w sezonie
grzewczym, przekroczenia normy średniodobowej ustalonej dla tej substancji. Od
2006 roku strefa jasielska zaliczana jest do klasy C. Z pomiarów prowadzonych przez
WIOŚ w Rzeszowie w latach 2005-2007 oraz analiz emisji zanieczyszczeń do
powietrza wynika, że przekroczenie standardów imisyjnych w zakresie PM10 na
terenie strefy występuje na obszarze miasta Jasła.
W 2008 roku jakość powietrza w Jaśle w zakresie pyłu PM10 monitorowana
była na stacjach pomiarowych przy ulicy Floriańskiej i ul. Fabrycznej. Stacja JasłoFloriańska umiejscowiona jest na obszarze zabudowy miejskiej i na wyniki stężeń
zanieczyszczeń notowanych w tym punkcie mają wpływ zarówno zakłady
zlokalizowane na terenie miasta jak i sektor komunalno-bytowy. Stacja JasłoFabryczna zlokalizowana została na obszarach miasta przeznaczonych pod inwestycje
przemysłowe.
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Wykres 5.7. Stężenia średnioroczne pyłu PM10
w Jaśle w latach 2004-2008
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Wykres 5.8. Liczba przekroczeń pyłu PM10
w Jaśle w latach 2004-2008

W 2008 roku nie stwierdzono w Jaśle przekroczenia dopuszczalnego stężenia
średniorocznego pyłu PM10, określonego na poziomie 40 µg/m3. Na stacji JasłoFabryczna stężenie średnioroczne pyłu PM10 wyniosło 31,9 µg/m3, natomiast na stacji
Jasło-Floriańska kształtowało się na poziomie 35,8 µg/m3. Więcej, niż dopuszczone
w ciągu roku 35 przypadków przekroczeń stężeń średniodobowych, zarejestrowano na
stacji Jasło-Floriańska. Na stacji Jasło-Fabryczna stwierdzono 27 przypadków stężeń
pyłu PM10 powyżej wartości 50 µg/m3.
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
spadkach temperatury, często występuje stabilna równowaga atmosfery i słabe wiatry,
co wpływa na kumulację zanieczyszczeń w dolnej części atmosfery.
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w Jaśle
występowały w okresach charakteryzujących się niskimi temperaturami powietrza,
kiedy zwiększało się zapotrzebowanie na energię cieplną, oraz przy małych
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prędkościach wiatru utrudniających przewietrzanie miasta, położonego w obniżeniu
terenu. Najwięcej przekroczeń normy średniodobowej zarejestrowano w lutym
i październiku. Spośród 50 przypadków przekroczeń wartości 50 µg/m3,
odnotowanych na stacji Jasło-Floriańska, 27 przekroczeń miało miejsce przy bardzo
niekorzystnych warunkach przewietrzania (prędkość wiatru poniżej 1 m/s),
a 13 przekroczeń wystąpiło przy prędkościach wiatru w przedziale 1-1,5 m/s.
Na wykresach 5.9 i 5.10 przedstawiono wpływ temperatury i prędkości wiatru na
wysokość zanotowanych w 2008 roku stężeń pyłu PM10 na stacji Jasło-Floriańska.
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Wykres 5.9. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM-10 i dobowej temperatury
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wiatru na stacji Jasło-Floriańska w 2008 roku

Przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej w Jaśle w 2008 roku
rejestrowane były głównie przy wiatrach wschodnich i południowo-wschodnich. Na
stacji Jasło-Floriańska, w 26 przypadkach przekroczenia wystąpiły przy wiatrach
południowo-wschodnich i wschodnich, natomiast 24 przekroczenia miały miejsce przy
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wiatrach zachodnich. Na stacji Jasło-Fabryczna przekroczenia wystąpiły przy wiatrach
wschodnich, południowo-wschodnich i południowych.
Metale w pyle zawieszonym PM10
W 2008 roku analiza pyłu zawieszonego PM10 pod kątem zawartości metali
ciężkich - arsenu, kadmu, niklu i ołowiu, wykonywana była w Jaśle na stacji przy
ul. Floriańskiej (pomiary z 24-godzinnym uśrednianiem stężeń) i ul. Fabrycznej
(pomiary z tygodniowym czasem uśredniania stężeń). 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 do 1 stycznia 2013 roku, tam gdzie jest to
możliwe technicznie i ekonomicznie.
Tab. 5.6. Stężenia metali w pyle PM10 w Jaśle w latach 2007-2008
Substancja

Lata
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008

Arsen
Kadm
Nikiel
Ołów
1/

JASŁO-FABRYCZNA
średnie
% wartości
stężenie
docelowej lub1/
roczne
dopuszczalnej
0,9 ng/m3
15,0
3
1,9 ng/m
38,0
0,99 ng/m3
4,9
0,02 µg/m3
4,0

JASŁO-FLORIAŃSKA
średnie
% wartości
stężenie
docelowej lub1/
roczne
dopuszczalnej
0,5 ng/m3
8,3
13,3
0,8 ng/m3
2,6 ng/m3
52,0
3
24,0
1,2 ng/m
0,96 ng/m3
4,8
3,0
0,6 ng/m3
3
0,01 µg/m
2,0
2,0
0,01 µg/m3

dotyczy ołowiu

Badania wykonane w 2008 roku wykazały, że stężenia arsenu, niklu i ołowiu
w pyle PM10 utrzymywały się na niskim poziomie.
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Wykres 5.11. Zmiany stężeń średniodobowych kadmu na stacji Jasło-Floriańska w 2008 roku
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Zawartość kadmu w pyle PM10 była wyższa niż pozostałych metali, nie
przekroczyła jednak poziomu docelowego. Na stacji Jasło-Floriańska odnotowano
dużą zmienność stężeń 24-godzinnych tego zanieczyszczenia. Stężenia średniodobowe
wahały się od 0,05 ng/m3 do 23 ng/m3. Na wykresie 5.11 przedstawiono przebieg
stężeń kadmu i pyłu PM10 na stacji Jasło-Floriańska.
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), 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. Do najgroźniejszych wśród
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ze względu na jego
rozpowszechnienie w środowisku naturalnym i bardzo silną aktywność rakotwórczą,
należy benzo(a)piren.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem ze względu na ochronę
zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego ustalonego dla roku
kalendarzowego na poziomie 1 ng/m3.
Pomiary benzo(a)pirenu w Jaśle prowadzone były na dwóch stacjach: JasłoFloriańska (pomiary 24-godzinne) i Jasło-Fabryczna (pomiary z tygodniowym czasem
uśredniania stężeń).
stężenie średnioroczne

7

poziom docelowy

6

ng/m 3

5
4
3
2
1
0
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KrosnoKletówki

Wykres 5.12. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2008 roku

Badania prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza wykazały,
że stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 przekroczyły w 2008 roku wartość docelową
na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie i wynosiły od 3,1 ng/m3
do 6,5 ng/m3 (wykres 5.12).
W Jaśle średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 wynosiło
3,3-3,4 ng/m3, czyli ponad 3-krotnie przekraczało wartość docelową (tab. 5.7).
W porównaniu do roku 2007, poziom zanieczyszczenia powietrza tą substancją był
niższy. Wartości 24-godzinnych stężeń benzo(a)pirenu na stacji Jasło-Floriańska
zawierały się w przedziale 0,1-20 ng/m3.
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Tab. 5.7. Stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 w Jaśle w latach 2007-2008
Substancja

Lata

Benzo(a)piren
(ng/m3)

2007

JASŁO-FABRYCZNA
średnie
% wartości
stężenie
docelowej
roczne
-

JASŁO-FLORIAŃSKA
średnie
% wartości
stężenie
docelowej
roczne
4,5
450

2008

3,4

340

3,3

330

W sezonie grzewczym stężenia benzo(a)pirenu osiągały bardzo wysokie
wartości, wielokrotnie przekraczające wartość 1 ng/m3, ponieważ emitowany jest
w znacznych ilościach do powietrza w wyniku spalania paliw stałych na cele
grzewcze. W sezonie letnim stężenia benzo(a)pirenu były niższe, kształtowały się na
poziomie 5-125 % wartości docelowej.
Zmiany średniodobowych stężeń benzo(a)pirenu na stacji Jasło-Floriańska
przedstawia wykres 5.13.
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Wykres 5.13. Przebieg średniodobowych stężeń benzo(a)pirenu na stacji Jasło-Floriańska w 2008 roku

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 do 1 stycznia 2010 roku.
W 2008 roku na terenie województwa podkarpackiego pomiary stężeń ozonu
w powietrzu atmosferycznym, w kryterium ochrony zdrowia, prowadzone były na
stacji Jasło-Floriańska. Dodatkowo w 11 punktach pomiarowych, w tym w 4 punktach
pomiarowych zlokalizowanych na obszarze miasta Jasła, wykonywano pasywne

ng/m 3

μ g/m 3

100
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pomiary wybranych prekursorów ozonu (benzenu, tolenu, n-oktanu, n-heksanu,
m+p-ksylenu, n-heptanu, o-ksylenu, cykloheksanu, formaldehydu), w celu określenia
poziomu tych substancji w powietrzu na obszarze województwa i potencjalnego
wpływu wartości ich stężeń na poziomy ozonu.
W okresie objętym oceną, na stacji pomiarowej w Jaśle, zanotowano w czerwcu
jedną dobę pomiarową z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym kroczącym powyżej
120 µg/m3 (wykres 5.14.). Wartości średnioroczne prekursorów ozonu, jak również
wyniki pomiarów poziomów stężeń tych substancji w powietrzu wykonanych
w poszczególnych seriach pomiarowych, nie wykazały istotnych różnic
(wykres 5.15.).
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Wykres 5.14. Maksymalne stężenia 8-godzinne ozonu, zanotowane na stacji Jasło-Floriańska
w 2008 roku
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5.2.2 Ocena jakości powietrza ze względu na ochronę 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. Do oceny za rok 2008
wykorzystano także wyniki pomiarów realizowanych
przez WIOŚ w Krakowie - Delegaturę w Nowym Sączu
na terenie Magurskiego Parku Narodowego, na
stanowisku Nieznajowa.
Pobór próbek na stanowisku Żydowskie 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.
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, w kryterium ochrony
roślin, ocenia się w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego dla rocznego
czasu uśredniania stężeń. Dopuszczalne stężenie średnioroczne ze względu na ochronę
roślin ustalone zostało dla SO2 na poziomie 20 μg/m3 na terenie całego kraju. Ponadto
w kryterium ochrony roślin określono dopuszczalny poziom stężenia dwutlenku siarki
w okresie zimowym, tj. w okresie od 1 X do 31 III, który wynosi 20 μg/m3.
Pomiary przeprowadzone w 2008 roku wykazały, że stężenia średnioroczne
dwutlenku siarki na terenie Magurskiego Parku Narodowego wynosiły:
3
 na stanowisku Żydowskie - 5,6 µg/m (28 % normy),
3
 na stanowisku Nieznajowa - 9,2 µg/m (46 % normy).
W porze zimowej średnia wartość stężenia dwutlenku siarki w Żydowskim
wyniosła 7 μg/m3 co stanowi 35 % wartości dopuszczalnej, natomiast w Nieznajowej
kształtowała się na poziomie 11,1 μg/m3(56 % normy).
Stężenia dwutlenku siarki w kolejnych seriach pomiarowych, ustalone na obu
stanowiskach pomiarowych na obszarze Magurskiego Parku Narodowego,
przedstawiają wykres 5.16.
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Wykres 5.16. Stężenia dwutlenku siarki zmierzone w poszczególnych seriach pomiarowych
w 2008 roku na stanowiskach w Magurskim Parku Narodowym

Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki, badane na stanowisku
pomiarowym Żydowskie, jest niewielkie i utrzymuje się na podobnym poziomie od
roku 2006.
Tab. 5.8. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki na stanowisku pomiarowym
Żydowskie w latach 2004-2008
Dwutlenek siarki
(µg/m3)

Dwutlenek azotu
(µg/m3)

2004

7,18

1,43

2005

9,71

2,32

2006

4,8

2,5

2007

5,13

3,9

2008

5,6

5,2

15
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Tlenki 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.
Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu na terenie Magurskiego Parku
Narodowego były niskie i wynosiły:
3
 na stanowisku Żydowskie - 5,2 µg/m (17,3 % normy),
3
 na stanowisku Nieznajowa - 4,2 µg/m (14 % normy).
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Badania, prowadzone na stanowisku pomiarowym Żydowskie w latach
2004-2008 wskazują, że poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu jest niski,
z tendencją wzrostową w kolejnych latach.

5.3. Monitoring lokalny jakości powietrza w Jaśle
W 2008 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: benzen, toluen, oktan, heksan, ksyleny, heptan, cykloheksan.
Pomiary wykonano metodą pasywną w 17 sesjach dwutygodniowych,
w 4 punktach zlokalizowanych przy ulicach: Kopernika, Młynarskiej, Sportowej
i Niegłowickiej.
Wyniki badań wykazały, że średnie roczne stężenia benzenu, cykloheksanu,
ksylenów i toluenu utrzymywały się na poziomie z roku 2007, natomiast wzrosły
stężenia pozostałych oznaczanych węglowodorów.
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 [10].
Wartości poziomów odniesienia nie są wartościami dopuszczalnymi, służą jedynie do
celów projektowych oraz na potrzeby wydania decyzji o dopuszczalnej emisji do
powietrza.
Spośród badanych związków organicznych, stężenia wyższe od wartości
odniesienia zarejestrowano tylko w przypadku cykloheksanu, w punkcie pomiarowym
przy ulicy Niegłowickiej.

6. Działalność kontrolna
W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się 219 zakładów,
zlokalizowanych na terenie powiatu jasielskiego.
W 2008 roku przeprowadzono ogółem 51 kontroli jednostek organizacyjnych
działających na terenie powiatu jasielskiego, w tym 42 kontrole u 35 przedsiębiorców
działających na terenie miasta Jasła.
Na podstawie kontroli stwierdzono, że 33 % 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,
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nie prowadzenie ewidencji odpadów,
niewłaściwy sposób postępowania z odpadami,
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,
nie prowadzenie okresowych badań ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

W związku z ustaleniami kontroli wydano 17 zarządzeń pokontrolnych
zobowiązujących przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli
nieprawidłowości. Do organów administracji samorządowej i rządowej skierowano
łącznie 8 wystąpień i informacji dot. wyników kontroli. Wydane zarządzenia
pokontrolne zostały wykonane, o czym przedsiębiorcy pisemnie poinformowali
Delegaturę w Jaśle.
Na terenie miasta Jasło eksploatowane są następujące źródła emisji pyłu do
środowiska, które mogą mieć decydujący wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza:
Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle – Zakład Energetyki Cieplnej, Zakłady Przemysłu
Owocowo-Warzywnego PEKTOWIN S.A. w Jaśle. Zakłady te w 2008 roku objęto
kontrolą w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska.
Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle.
Kontrolę w Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle w zakresie ochrony
środowiska przeprowadzono we wrześniu 2008 roku. Emisję zanieczyszczeń do
powietrza powodują źródła energetyczne i technologiczne Spółki tj.: elektrociepłownia
oraz dwie linie technologiczne do produkcji sadz technicznych.
Energia cieplna produkowana jest w istniejącej elektrociepłowni węglowej, której moc
wynosi 25,3 MW oraz dwóch kotłach utylizacyjnych typu PKK Nr 1 i Nr 2. Kotły
utylizacyjne gazów poreakcyjnych wykorzystują ciepło ze spalania gazów
poreakcyjnych do produkcji pary. Ich łączna moc termiczna jest większa niż 50 MW,
lecz nie jest to typowa instalacja energetyczna do spalania paliw, gdyż kotły pracują
przede wszystkim jako utylizatory gazu poreakcyjnego, zaś odzysk ciepła ze spalania
tego gazu jest realizowany jako proces uboczny.
Spółka dostosowując wyposażenie instalacji do wymagań najlepszej dostępnej
techniki (BAT) oraz wymagań określonych w pozwoleniu zintegrowanym w ostatnich
latach zmodernizowała układ odpylania linii sadzowych.
Zakład posiada decyzję Wojewody Podkarpackiego, którą udzielono
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie linii sadzowej Nr 1 i 2, decyzja obejmuje
również Elektrociepłownię.
Podczas przeprowadzonej we wrześniu 2008 roku kontroli wykonano pomiary
emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza. Na podstawie wyników nie
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stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych rodzajów i wielkości emisji zanieczyszczeń,
określonych w pozwoleniu zintegrowanych. Wyniki samokontrolnych pomiarów
emisji, prowadzonych przez zakład również nie wykazały przekroczeń dopuszczalnej
wielkości emisji pyłów i gazów do powietrza w odniesieniu do posiadanego
pozwolenia. W trakcie prowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle.
W listopadzie 2008 roku przeprowadzono kontrolę w Miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle – Ciepłowni komunalnej
„Hankówka”, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 3 w Jaśle.
Węglowa ciepłownia komunalna „Hankówka”, dostarcza energię cieplną na
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej dla miasta Jasła. Łączna
moc cieplna kotłowni wynosi 38,46 MWt, tj. 47,5 MW (w paliwie). Spółka
dostosowując wyposażenie do standardów emisyjnych obowiązujących po 2007 roku
w ostatnich latach zmodernizowała układy odpylania poszczególnych kotłów.
Instalacja wyposażona jest w urządzenia ochrony powietrza zapewniające
sprawność odpylania 99% i redukcję emisji dwutlenku siarki o 73%.
Decyzją z dnia 29 grudnia 2005 roku, znak: OS-II-7644/10/05 Starosta Jasielski
udzielił Spółce pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z kotłowni
komunalnej „Hankówka” w Jaśle.
W trakcie kontroli przeprowadzono pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza
– nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wielkości emisji określonych
w posiadanym pozwoleniu. Nie stwierdzono także innych nieprawidłowości
w kontrolowanym zakresie.
Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego PEKTOWIN S.A. w Jaśle.
W grudniu 2008 roku przeprowadzono kontrolę w Zakładach Przemysłu
Owocowo-Warzywnego PEKTOWIN S.A. w Jaśle. Spółka eksploatuje kotłownię
wyposażoną w 3 kotły parowe typu OKR-5 o wydajności 4,07 MW każdy (2 kotły
pracują, trzeci stanowi zimną rezerwę). Spaliny z kotłów odprowadzane są poprzez
baterię cyklonów i wentylator oddzielnymi emitorami stalowymi.
Spółka posiada decyzję Starosty Jasielskiego z dnia 2.01.2006 r. znak: OS-III7644/11/05, udzielającą pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
z kotłowni zakładowej.
Ponadto ZPOW PEKTOWIN S.A. eksploatuje 2 suszarnie bębnowe
o wydajności cieplnej 10 MW - opalane gazem ziemnym, wykorzystywane do
suszenia wytłoków jabłkowych. Suszarnie pracują w okresie od sierpnia do grudnia.
Spaliny i para wodna odprowadzane są emitorem zadaszonym zainstalowanym nad
cyklonem.
Eksploatacja suszarni została zgłoszona Staroście Jasielskiemu w dniu
19.12.2005 r.
Spółka prowadzi samokontrolne pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
w związku z eksploatacją kotłowni węglowej z częstotliwością 2 razy w roku. Na
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podstawie automonitoringowych wyników pomiarów emisji gazów i pyłów
wprowadzanych do powietrza nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wielkości
emisji, określonych w posiadanym pozwoleniu.
Obowiązek ustawowy prowadzenia samokontrolnych pomiarów emisji
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza realizują również: Huta Szkła S.A.
w Jaśle, NOWY STYL Sp. z o.o. w Krośnie – Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle,
LOTOS JASŁO S.A. w Jaśle, LOTOS ASFALT Sp z o.o. w Gdańsku Oddział w Jaśle,
Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. w Jaśle. Wyniki samokontrolnych
pomiarów emisji ww. zakłady prezentują Podkarpackiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska. Analiza tych wyników nie wykazała przekroczeń
dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń określonych w pozwoleniach.
Zauważyć należy, że podmioty korzystające ze środowiska podejmują działania
mające na celu ograniczenie wpływu prowadzonej działalności na jego stan. Oddając
do użytku nowe instalacje poszukują rozwiązań, które ze względu na zastosowaną
nowoczesną technologię minimalizują oddziaływanie tych instalacji na środowisko
naturalne.
W 2008 roku i w I kwartale 2009 roku zakończono realizację następujących
przedsięwzięć:
LOTOS JASŁO S.A.
W listopadzie 2008 r. oddano do użytku instalację do regranulacji odpadów
poliolefinowych. Spółka posiada wymagane prawem pozwolenia związane z
prowadzeniem ww. instalacji i oddziaływaniem jej na poszczególne komponenty
środowiska. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowany
obiekt spełniał wymagania ochrony środowiska.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. Spółka LOTOS Jasło wyłączyła z eksploatacji
Zakład Tworzyw Sztucznych, a z dniem 31 grudnia 2008 r. zaprzestała działalności
w zakresie regeneracji olejów odpadowych.
LOTOS Asfalt Spółka z o.o. w Gdańsku Oddział w Jaśle
W 2008 r. Spółka zakończyła modernizację układu hermetyzacji procesów
magazynowania i dystrybucji surowców i produktów oraz dokonała wymiany
dopalacza katalitycznego gazów pooksydacyjnych na dopalacz termiczny.
W trakcie przeprowadzonej w listopadzie 2008 r. kontroli dokonano oględzin
instalacji i stwierdzono, że wyposażenie instalacji jest zgodne z warunkami
pozwolenia zintegrowanego (stan po zakończeniu modernizacji instalacji). Spółka
przedłożyła wyniki pomiarów emisji gazów do powietrza ze zmodernizowanej
instalacji, wykonane w dniach 8 lipca 2008 r. i 8 października 2008 r. Na ich
podstawie nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wielkości emisji
zanieczyszczeń, określonych w pozwoleniu zintegrowanym udzielonym decyzją
Wojewody Podkarpackiego.
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MASONITE PL Sp. z o.o. w Jaśle
W styczniu 2009 r. Spółka oddała do użytkowania instalację do brykietowania
i termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopochodnych. WIOŚ Rzeszów
Delegatura w Jaśle przeprowadził kontrolę, w wyniku której ustalono, że instalacja
spełnia wymogi ustalone w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony
środowiska.
Spółka przedstawiła wyniki pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza.
Analiza wyników wykazała, że dotrzymywane są warunki określone w decyzji
Marszałka Województwa Podkarpackiego, udzielającej pozwolenia na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza z eksploatowanej instalacji.
Gmina Tarnowiec
Gmina Tarnowiec w ramach zadania „Program Poprawy Czystości Zlewni
Rzeki Wisłoki – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Związku”
zrealizowała przedsięwzięcie polegające na budowie mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Nowo wybudowana
oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach administracyjnie należących do
wsi Tarnowiec oraz Sądkowa. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest potok
Czarny. W lutym 2009 r. przeprowadzono kontrolę w Gminie Tarnowiec.
Przedmiotem kontroli była ww. oczyszczalnia ścieków. Ustalenia kontroli wykazały,
że instalacja spełnia wymagania ochrony środowiska.
Gmina Jasło
W ramach zadania opisanego wyżej, również Gmina Jasło zakończyła budowę
i oddała do eksploatacji oczyszczalnię ścieków w m. Szebnie. Do oczyszczalni
kierowane będą ścieki z miejscowości: Bierówka, Niepla, Chrząstówka, Szebnie
i Zimna Woda. W chwili obecnej zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Bierówka, Niepla, Chrząstówka, Szebnie, rozpoczęto budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Zimna Woda. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka
Jasiołka. W trakcie kontroli przeprowadzonej w marcu 2009 r. nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska
przy współpracy Działu Inspekcji
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